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প্রন্কাশকেন্র নিবেদন 
বিশ্বের সাহিত্য-দরবারে বাংল! ভাষা যথেষ্ট মর্যাদার আনে 

প্রতিচিত, একথা স্বীকৃত। কিন্তু ততসাত্বও বাংল! ভাষার মাধ্যমে 
দেশ-বিদেশের জ্ঞানভাগ্ীর থেকে জ্ঞানসঞ্চয়ের প্টি আজও বড় 

সম্থীর্ণ। বাঙালী জ্ঞানপিপাস্্ পাঠকের ইংরেজি ভাষা বা জন্য বিদেশী 

ভাঁষার মাধ্যম ভিন্ন গত্যন্তর নেই । এই অসুবিধা দূর করার 
জন্য বাংলা ভাষায় জ্ঞানসমৃদ্ধ বই প্রকাশ করার কিছু কিছু প্রচেষ্টা 

অবশ্য হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিগ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমাল৷ প্রকাশ করে 

এই পথকে প্রশস্ত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন । আমাদের “প্রাচীন 

বিশ্বসাহিত্য? প্রকাশন এই প্রচেষ্টারই ধারাবাহিকতা বহন করছে। 

সাহিত্য কোন আকম্মিক স্থঙ্টি নয়। সাহিত্য-্থ্টির পিছনে 

থাকে বিরাট পটভূমি । এই পটভূমি গঠিত হয় সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন, 

ইতিহাস প্রভৃতি. নানা উপাদানে । সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে 

এগুলি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আজকের বিশ্বসাহিত্য গড়ে উঠেছে 

প্রাচীন বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিতে । তাই বাঙালী সাহিত্য-পিপান্থুর 
পক্ষে প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞানআহরণ অপরিহার্য । 

তাছাড়া বর্তমানের বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার সাহিত্য তথা ভারতীয় 

সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের দরবারে কি আসনে প্রতিচিত তাও পরিস্ফুট 
হবে এই গ্রন্থে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের প্রাচীন ভারতীয় 

ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের স্যোগ্য অধ্যাপক ডঃ নরেন্দ্রনাথ 

ভট্টাচার্য অশেষ আয়াসে প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য বইটি রচনা! করেছেন। 
রসজ্ পাঠকের নিকট বইটি সমাদূত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক 
মনে করব। 





ভূমিকা 
এই গ্রন্থের বিষয়বস্তর অনেকটাই বছর দশেক আগে একটি 

সাপ্তাহিক পত্রিকায় ছোট ছোট প্রবন্ধের আকারে ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত হয়েছিল। তখন সেগুলির রচনার পিছনে বিশেষ কোন 

পরিকল্পনা ছিল না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভারততত্ব নিয়ে চ৷ 

করে থাকি, এবং আমার গবেষণার বিশেষ ক্ষেত্র হচ্ছে প্রাচীন যুগের 
ধর্ম ও অনুষ্ঠানসমূহ। এই গবেষণাকার্ধে আমাকে প্রাচীন সাহিত্যের 
উপর নির্ভর করতে হয়, শুধু স্বদেশের নয় বিদেশের ও, কেননা তুলনা” 
মূলক বিশ্লেষণ ছাড়া প্রাচীন যুগ নিয়ে কাজকর্ম অর্থহীন । আমার 
বিশেষ বন্ধু শ্রীদিলীপ চক্রবর্তা, তখন তিনি সাপ্তাহিক বন্ুুমত্তী 
পত্রিকার কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন, আমাকে অনুরোধ করেছিলেন ষেন 

আমি ওই পত্রিকায় আমার গবেষণাকার্ষে ব্যবহৃত প্রাচীন গ্রন্থসমূহের 
উপর ছোট ছোট পরিচয়জ্ঞাপক প্রবন্ধ লিখি। বর্তমান গ্রন্থের 

বিষয়বস্তুর একটা বড় অংশই সেই উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছিল। 

এতকাল পরে সেই রচনাগুলিকে, প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ, 

গ্রস্থাকারে প্রকাশ করার পিছনে ছুটি কারণ বর্তমান। প্রথমটি হচ্ছে 
উদ্দেশ্যের পরিবর্তন দীর্ঘকালের ব্যবধানে আমার নিজের চিস্তা- 

ধারার অনেক পরিবর্তন হয়েছে । যে বিষয়ের উপর অধ্যাপনা ও 

গবেষণা করি তার নিজন্ব সমস্যাগুলি আমাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট 

করে। একটি প্রধান সমস্যা য। আমি সর্দাই উপলব্ধি করি তা হচ্ছে 
প্রাচীন ভারতকে বুঝতে গেলে ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের শুধুমাত্র 
ভারতীয় উপাদানসমূহের উপর নির্ভর করলেই চলবে না, ভারতের 

বাইরের দেশগুলিরও সভ্যতার ইতিহাসের উপাদানগুলির সঙ্গে 

কিছুটা পরিচয় থাকার দরকার । প্রত্ুতাত্বিক ও নৃতাত্বিক উপাদান- 
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সমূহের ক্ষেত্রে বাংলায় না হোক ইংরেজীতে এমন কিছু কিছু গ্রন্থ 
রচিত হয়েছে যেগুলি পাঠ করলে প্রথিবীর বিভিন্ন স্থানের সভ্যতা ও 
সংস্কৃতিসমূহের বিকাশের একটা সর্বাঙ্গীন চিত্র পাওয়! যায়। [কস্ত 
এখনও পর্যন্ত যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেই সাহিত্যগত উপাদানসমূহকে 
একস্থানে নিয়ে আসার এবং সেগুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করার 
কোন প্রচেষ্টা এ পর্যস্ত কেউ করেন নি, কোথাও তা হয় নি। 
বর্তমান গ্রন্থটি, অনেক সীমাবদ্ধতা সত্বেও সেই প্রচেষ্টায় প্রথম 
পপক্ষেপ। 

দ্বিতীয় কারণটি অবশ্য সাধারণ ধরনের এবং তা হচ্ছে বাঙালী 

পাঠক ও সাহিত্যের ছাত্রদের প্রাচীন যুগের বিভিন্ন দেশে রচিত 
বিপুল সাহিত্যকর্মের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া । যারা 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে নানা ধরনের চ! ও গবেষণা করেন, বিষয় 

নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি তাদের সহায়ক হতে পারে। তুলনা- 
মূলক সাহিত্যচ্চার যে প্রবণতা সম্প্র্ত দেখা গেছে, বিশেষ করে 
আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে, ব্মান গ্রন্থটি সেঃ চচার পরিসরবৃদ্ধির 

ব্যাপারে কিছুটা কাজে লগতে পারে। সেই উদ্দেশ্যেই এখানে 

সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাসের উপরেই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ 
করা হয়েছে । কালানুক্রমের ভিত্বিতে প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাসের 

একটা কাঠামো সামনে থাকলে ভা যে-কোন ধরনের চর্চার ক্ষেত্রে 
অন্ুকূ্গ হবে, এট! মনে রেখেই পারম্প-রক্ষার খাতিরে কিছু বাড়তি 
বিষয়বস্তু এখানে ওখানে যোগ করা হয়েছে য।র ফলে হয়ত কোন 

কোন ক্ষেত্রে গৌণ বিষয়ও প্রাধান্য পেয়েছে। এটা ভাল হয়েছে 

কি মন্দ হয়েছে তা এই মুনর্তে বলা সম্ভবপর নয়। 

পাঠকবর্গের নিকট অনুরোধ, তারা যেন বর্তমান গ্রন্থটিকে একটি 
বর্ণনামূলক তালিকা বা ক্যাটালগ হিসাবেই দেখেন। শভীরতর 

সাহিত্যিক আলোচনা এই গ্রন্থের উদ্দেখ্য নয় যতটা উদ্দেশ্য 

পাঠকদের নানাবিধ প্রাচীন বিষয়ের খোজখবর দেওয়া, যাতে তারা 
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নিজেরা প্রাচীন সাহিত্যচর্চার প্রতি আকৃষ্ট হন। পাদটীকাগুলিতে 

এই উদ্দেশ্তেরই প্রতিফলন ঘটেছে। একটি প্রাচীন রচনাকে শুধু- 
মাত্র পরিচিত করতে যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বিস্তৃত আলোচনা 
করা সম্ভব হয়নি, এবং তা বাগ্ছনীয়ও মনে করিনি শুধু একটি 
কারণেই, এবং তা হচ্ছে বিশুদ্ধ সাহিত্যচচ1 আমার ভিসিপ্রিনের 
বাইরে, যেখানে আমি কার্ধত অনধিকারী। তৎসত্বেও প্রাচীন 

পুঁথিপত্র দীর্ঘকাল ধরে নাড়াচাড়া করার ফলে, প্রাচীন সাহিত্য- 

সম্পর্কে আমার নিজের কিছু ধারণা গড়ে ওঠা এবং মাঝে মাঝে 

সেগুলির বহিঃ প্রকাশ ঘট। খুবই সম্ভব । এই কারণেই উপসংহারে 
আমার কিছু কিছু সিদ্ধান্তের কথা ব্যক্ত করেছি । প্রথমে 

ভেবেছিলাম সেগুলি ভূমিকায় দেব, তাই গ্রন্থের মধ্যে কোন 

কোন বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রে বন্ধনীতে “ভূমিকা দ্রষ্টব্য লেখা 

হয়েছে । এই সকল ক্ষেত্রে পাঠকদের শউপসংহাঁর অংশটি দেখতে 

অনুরোধ করি । 

সামান্ত কিছু মুদ্রৎ-প্রমাদ এই গ্রন্থে রয়ে গেছে। সেঞ্ছলি গ্রন্থ- 

ৈষে শুদ্ধিপত্রে উল্রথ করা হয়েছে । বিদেশী বই বা লেখকদের নামের 

সঠিক উচ্চারণ সবত্র বাংলায় দেওয়া সম্ভবপর হয়নি, সেজন্বা পাশে 

বন্ধনীতে সেগুলি ইংরেজীতে যেভাবে লেখা হয় সেভাবে দেওয়া 

হয়েছে । তবে এক্ষেত্রে বিভিন্ন বৈদেশিক ভাঁষা নিয়ে চা করেন 

এমন বন্ধুদের সাহায্য পাওয়া গেছে। সধাধিক সাহায্য পেয়েছি 

»ামার পরলোকগত শ্বশুর প্রভাতকুমার চট'পাধ্যাহের কাছ থেকে, 
বলুভাঁষ*বিদ্ হিসাবে ধার খ্যাতি ছিল। যে-সকল নাম বহুল 

প্রচলিত--যেমন প্লেটো, এস্কীইলীস ইতাদি--সে-সকল ক্ষেত্রে 

গুচলিত ইংরাজী উচ্চারণই বজায় রাখা হয়েছে । 

এই গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে সাহিত্য সংসদের কর্ণধার 
শ্বীমহেন্দ্রনাথ দত্তের নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ । সাহিত্য সংসদের 
কর্মাধ্যক্ষ শ্রীগোলোকেন্দ্ ঘোষ এবং শ্রীরজত নন্দী প্রমুখ কমিগণ 
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আমাকে নানাভাবে প্রচুর সাহাষ্য করেছেন। আমার সাহিষ্ত্যিক 
বন্ধু শ্রীরাম রায় ও স্ত্রী মঞ্জুলার নিকট থেকেও যথেষ্ট সাহায্য 
পেয়েছি। আমার পরম স্নেহাম্পদ ছাত্র প্রীমান্ রণবীর চক্রবর্তী 
বইটির একটি বিষয়মূচী প্রস্তত করে দিয়েছেন। এদের সকলের 
কাছেই আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। 



অধ্যাপক নীহ্াররভ্তীন রাষ 

পরমশ্রদ্ধাস্পদেযু-_ 





সূচীপত্র 
প্রথহ্ম অধ্যান্ঘি 

ভারতীষ্ব সাহিত্য : সংস্কৃত ১-৯৬ 

১॥ বৈদিক সাহিত্য ও সভ্যতা ১৩ ২॥ বৈদিক সমাজ, অর্থনীতি ও 
ধর্ম ৩৮ ৩1 খণেদ ৮১৭ ৪ | অথর্ববেদ ১৭-২১ ৫॥ সামবেদ ২১-২২ 

৬| যূর্বেদ ২২-২৩ ৭ ॥ ব্রাহ্মণগ্রস্থসমৃহ ২৩-২৪ ৮॥ আরণ্যক ও উপনিষদ 

২৬-২৯ ৯ কৃুত্রসাহিত) ২৯-৩৪ ১০ দার্শনিক সাহিত্য ৩৪-৩৮ 

১১। মহাকাব্যদ্ধয় ৩৮-৪১ ১২॥ ভারতীয় সাহিত্যে মহাভারত ও রামায়ণের 

প্রভাব ৪২-৪৩ ১৩॥ রামায়ণ-মহাঁভারত ও ভারতের আঞ্চলিক সাহিত্য 
৪৩-৫০ ১৪ ॥ ভগবদগীতা ও হরিবংশ ৫০-৫১ ১৫॥ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত 

৫১-৫৪  ১৬॥ ধর্মশাস্্ব বা স্মতি ৫৪-৫৫ ১৭ পুরাণ সাহিত্য ৫৫-৬২ 

১৮॥ সংস্কৃত নাটকের কথ! ৬২-৮১ ১৯ ॥ কাব্যসাহিত্য ৮১-৮৭ ২০ ॥ এঁতি- 

হাঁসিক রচনা ৮৭-৮৯ ২১। গগ্যসাইত্য ৮৯-৯৩ ২২॥ ব্যবহারিক সাহিত্য 
৯৩-৯৬ 

দ্বিতীন্স অধ্যাস্ত 

ভারতীম্ব সাহিত্য : প্রাকৃত, পালি ও অপতভ্রংশ ৯৭-১২২ 

১1 গ্রাকৃত ৯৭-৯৮ ২॥ প্রাকতের জনপ্রিয়তা ৯৮-৯৯ ৩॥ জন 

শান্রগ্রন্থ ৯৯-১০০ ৪ ॥ ছাদশ অঙ্গ ১০”-১০১ ৫॥ দ্বাদশ উপাঙ্গ ১০১-১০২ 

৬॥ প্রকী্ণ, ছেদ দর, যূলস্ত্র, ইত্যাদি ১*২-১৩ ৭॥ দিগস্বর শাস্গ্রস্থ ১০৩ 
৮॥ অপরাপর গ্রারুত গ্রন্থ ১০৪-১০৫ ৯॥ হেমচন্ত্র ও অন্যান্ত ১০৫- 

১০৩ ১০ পরিশিষ্ট : হালের গাথাসধধণতী ১০৬-১০৭ ১১॥ পালি ১০৮ 

১২ বিনয়পিটক ১০৮-১০৯ ১৩ ॥ স্ান্তপিটক ১,৯-১১০ ১৪ | ক্ষুদ্দক 

নিকায়ের অন্তর্গত গ্রন্থসমূহ ১১০-১১১ ১৫ ॥ অভিধম্মপিটক ও অপরাপর 
্রস্থাবলী ১১১-১১২ ১৬ টাকাগ্রন্থসমৃহ ১১২-১১৪ ১৭॥ অপরাপর গ্রস্ 

১১৪-১.৫ ১৮॥ মিংহলী পালি সাহিত্য ১১৫-১১৭ ১৯ ॥ অপতভ্রংশ ১১৭- 

১১৮ ২০৭ সংস্কৃত নাটকে অপত্রংশ ১১৮ ২১॥ আদি অপভ্রংশ কবিতা 

১১৮-১১৯ ২২ । মহাকাব্য ১১৯-১২১ ২৩॥ ছোটগল্প ১২১ ২৪ অপরাপর 

অপত্রংশ রচনা ১২১-১২২ 
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জ্তীম্ব অম্যান্ 

মধ্য এশিয়া, চীন ও জাপান ১২৩-১৫৬ 

১॥ সুচনা : সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্য ১২৩-১২৫ ২॥ মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধ 
সাহিত্য ১২৫-১২৬ ৩ ॥ বহির্ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ১২৬-১২৮ ৪1 চৈনিক 

বৌদ্বধর্স ও বৌদ্ধ সাহিত্য ১২৮-১৩০ ৫ ॥ কনফুসীয় সাহিত্য ১৩১-১৩৩ 

৬॥ প্রাচীন চৈনিক সাহিত্য ১৩৩-১৩৪ ৭॥ আদি পঞ্চগ্রস্থ: কিং বা চিং 

১৩৪-১৩৭ ৮ | স্ব পর্যাযের চারটি গ্রন্থ ১৩৭-১৩৮ ৯ ॥ তাও ধর্ম ও সাহিত্য 

১৩৯-১৪২ ১০ ॥ ভাও ধর্ষ এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্র ১৪২-১৪৬ ১১ ॥ ধর্ম- 

নিরপেক্ষ সাহিত্োর বিকাশ ১৪৬-১৪৯ ১২ ॥ জাপান : কোজিকি ও নিহোঙ্গী 
১৪৯-১৫৩ 

চতুর্থ অস্যান্থ 
ঈরান, পশ্চিম এশিয়া ও মিশর ১৫৭-২০৯ 

১॥ বৈদিক ভাষা ও আদি ঈরানীয় ভাষা ১৫৭-১৫৯ ২॥ অসুর সভ্যতা 

১৫৯-১৬১ ৩। অস্থর সাহিত্য ১৬১-১৬২ ৪1 গিলগামেশ মহাকাবা 

১৬২-১৬৬ ৫ ॥ বন্যাকাহিনী ১৬৬-১৬৭ ৬॥ স্প্টিকাহিনী ১৬৭-১৬৮ 

৭॥ ইন্তারের অবতরণ ১৬৮-১৬৯ ৮॥ তাইগ্রিস থেকে নাইল ১৬৯-১৭* 

৯॥ পিরামিড রচনাবলী ১৭*-১৭২ ১০॥ মৃতের পুস্তক ১৭২-১৭৪ 

১১ ॥ মিশরীয় পুরাণ: দেবতা! রা ১৭৪-১৭৬ ১২॥ মিশরীয় পুরাণ 

ওসিরিলের ট্রাজেডি ১৭৬-১৭৮ ১৩।॥ একটি ই'তিহাসধর্মী উপন্যাম ১৭৮-১৮০ 

১৪ ॥ মিশরীয় কবিতা ১৮০-১৮৩  ১৫॥ অপরাপর মিশরীয় রচনা ১৮৩ 

১৬ ॥ মিশরের শেষ অধ্যায় ১৮৩-১৮৪ ১৭॥ ঈরানীয় অবেন্তা ১৮৪-১৮৭ 

১৮ ॥ পহ্লবী বা মধ্য ঈরানীয় ভাষা ১৮৭-১৮৮ ১৯ ॥ পহলবী সাহত্য 
১৮৮-১৯* ২০ ॥ হিক্র ভাষা ও সংস্কৃতি ১৯০ ২১ ॥ পুরাতন বিধি ১৯১-১৯৩ 

২২॥ পুরাতন বিধি ও হিক্র ইতিহাস ১৯৩-১৯৪ ২৩॥ তালমুদদ ও মিদ্রাস 

১৯৪-১৯৬ ২৪ ॥ আপোকাঁলিপসী ও আপোক্রাইফা ১৯৭ ২৫॥ ডেড, 
সী ক্রোল্স ১৯৭-১৯৯ ২৬॥ হিক্র সাহিতোর প্রভাবের ক্ষেত্র :৯৯-২০০ 

২৭ ॥ প্রাকৃ-ইসলাম আরবীয় সাহিত্য ২০০-২০১ ২৮॥ কোরান-শরীফ 

২০২-২০৫ ২৭॥ মহম্মদোত্তর যুগের আরবীয় কাব্যপাহিত্য ২০৫-২০৬ 
৩* ॥ আরবীয় গন্যসাহিত্য ২*৬-২*৯ 
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গভক্ষম অবঞ্খ্যন্তি 

গ্রীক সাহিত্য . ২১০-২৬১ 
১। শুচনা ২১০-২১১ ২ হোযারের যুগ ২১১-২১৮ ৩ ॥ হেসিওভ 

২১৮-২২১ ৪ ॥ গ্রীক কাব্যসাহিত্য ২২১-২২৯ ৫॥ গ্রীক নাটকের কথা 

২২৯-২৪৫ ৬॥ গ্রীক গগ্কসাহিত্যের সুচনা ২৪৫-২৫২ ৭॥ প্লেটো ও 

আরিস্টোটল ২৫৩-২৬০ ৮ ॥ উপসংহার ২৬০-২৬১ 

অন্ত অন্যান 

রোমক সাহিত্য ২৬২-২৮৯ 

১॥ স্থচনা ২৬২ ২॥ নেভিউস, এন্সিউস, পাকুভিউম ও আবক্কিউস 

২৬২-২৬৩ ৩ ॥ প্রতাস, সেসিলিউম ও তেরেন্স ২৬৪-২৬৫ ৪ | গগ্যসাহিত্যের 

শত্রপাত : কেটে! ২৬৫-২৬৬ ৫ হ্বর্ণযুগের পথপ্রদর্শক কিকেরো ২৬৬-২৬৮ 

৬ ॥ জুলিয়াস সীজার ও তার সমকালীনবর্গ ২৬৮-২৭০ ৭॥ এতিহাসিক লিভি 

২৭০-২৭১ ৮ ॥ প্রথম শতকের গগ্যসাহিত, : প্রিনি, পেঞ্রোনিউস ও কুইন্তালিয়ান 

২৭১-২৭২ ৯॥ ট্যাসিটাস এবং পরবর্তীকালের গগ্যলেখকগণ ২৭৩-২৭৬ 
১০ ॥ ল্যাটিন কাব্যসাহিতা ২৭৬-২৮২ ১১ ॥ "ইউরোপীয় ল্যাটিন সাহিত্য 

*৮২-২৮৯১ 

হনপ্স্ম অশ্্যাঞ্ড 

ইউরোগীয় সাহিত্যের উদ্ভব ২৯০-৩৫৬ 

১॥ সূচনা ২৯০ ২॥ প্যাগান এতিহা: টিউটন এভডা, ইত্যাদি 
২৯০-২৯৪ ৩ নিবেলুঙ্গেনলিয়েট ২৯৪-৩*১ ৪ ॥ টিউটন বনাম কেন্ট: 
ইংরাজী মাহিত্যের স্চনা ৩০২-৩০৪ ৫ ॥ বেওয়াল্ফ ৩০৪-৩০৫ ৬॥ কেন্টীয় 
পুরাণ + মাবিনোগিয়ন, ইত্যার্দি ৩০৫-৩০৭ ৭ ॥ আখারীয় কাছিনীচক্ত 

৩০৮-৩১৩ ৮ ॥ আলেকজাগ্ডার চক্র ৩১৩-৩১৬ ৯॥ রোমান্স ও কীিগাথা- 
সমূহ ৩১৬-৩২২ ১০ ॥ শাহ্ুন্ত্সি দাবিথ : আর্মেনীয় ও জজাঁয় বীরগাথাসমৃহ 
৩২২-৩২৫ ১১॥ বাব্লাম্ ও জোলাফৎ ৩২৫-২৬ ১২॥ ইগোর গাথ। 
৩২৬-৩২৮ ১৬॥ এতিহ্াসিক সাহিতা ৩২৮-৩৩০ ১৪॥ শ্রীষ্টীয় সাহিত্য 
৩৩১-৩৪২ ১৫॥ কবিতা ও কাব্যসাহিত্য ৩৪২-৩৪৮ ১৬॥ দন্তে-পেত্রার্ক- 
বোকাচিও ৩৪৮-৩৫১ ১৭ ॥ চসার ৩৫২-৩৫৪ ১৮॥ রেনে্সীস ৩৫৫-৩৫৬ 
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অসষ্ট্ম অন্যান্ত 

ভারতীয় আঞ্চলিক সাহিত্যের উদ্ভব ৩৫৭-৩৮৩ 
১॥ তামিল সাহিত্য : সুচনা ৩৫৭-৫৮ ২।॥ শঙ্গম যুগ ৩৫৮-৩৬০ 

৩॥ আদি সঙ্কলনসমূহ ৩৬০-৩৬২ ৪ ॥ মহাকাব্যয় ৩৬২-৩৬৪ ৫॥ ভক্তি 
সাহিত্য ৩৬৫-৩৬৭ ৬ সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব ৩৬৭-৩৬৮ ৭ ॥ বিবিধ 

৩৬৮-৩৭* ৮॥ কন্নড় সাহিত্য ৩৭-৩৭৪ ৯॥ তেলুগু সাহিত্যের আদিযুগ 

৩৭৪-৩৭৬ ১০ ॥ মলয়ালম ভাষা ৩৭৬ ১১॥ হিন্দী সাহিত্যের স্ত্পাত 

৩৭৬-৩৭৭ ১২॥ রাজস্থানী ও গুজরাতী ৩৭৮-৩৭৯ ১৩ ॥ ব্রঙ্জবুলি, মৈথিলী 
ও অসমীয়া ৩৭৯-৩৮০ ১৪1 ওড়িয়া ৩৮*-৩৮১ ১৫ ॥ মারাঠী ৩৮১-৩৮২ 

১৬ ॥ অপরাপর আঞ্চলিক ভাষা ৩৮২-৩৮৩ 

স্নবক্ম ধ্যাত 

বিদেশী লেখকগণ ও ভারতবর্ষ ৩৮৪-৪০৪ 

১। গ্রীক বৃত্তান্তসমূহ ৩৮৪-৩৮৭ ২॥ রোমক যুগের গ্রীক ও ল্যাটিন 

বৃত্তান্তনযূহ ৩৮৮-৩৯১ ৩॥ চৈনিক পরিব্রাকদের ভারতবৃভান্ত ৩:২-৩৯৩ 
৪ | ফ।-হয়ান ৩৯৩-৩৪৪ ৫ !! হিউয়েন সাং ৩৯৪-৩৯৭ ৬ | ই-ৎসিং 

৩৯৭-৩৯৯ ৭ ॥ আরব বৃত্ান্থধূহ : অল্-বিকূনী ৩৯৯-৪০৪ 

দেশ্পন্ম অধ্যাঞ্ত 

উপসংহার ৪০৫-৪২৪ 

১॥ আচার-অগষ্টান, সঙ্গীত ও সাহিত্য ৪০৫-৪০৮ ২ ॥ জাছুবিশ্বাস, 
রূপক ও নাটক ৪০৮-৪১১ ৩। সাহিত্া ও শ্রেণীসমাক্জ : ট্রাজেডির উদ্দুব 
৪১১-৪১৪ ৪ | ভাষ। ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবদর্ষসমূহের ভূযিকা ৪১৪-৪১৭ 
৫ | জ্ঞানবিজ্ঞান ও তবমূলক্ রচনাঁসমৃূহ ৪১৭-৪২১ ৬ ॥ ইউরোপীয় রেনেসাস 

ও প্রাড্াদেশসধূহ ৪১-৪২২ ৭ ॥ আধুনিক সাহিত্যের উদ্ভব ৪২২-৪২৪ 
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১॥ বৈদিক সাহিত্য ও সভ্যতা 

খ্বীষ্টপূর্ব আন্ষমানিক পঞ্ুদশ শতক থেকে অই শতক পর্বন্ত মারা উত্তর 

ভারতে আমর! একটি পিশিষ্ট, অথচ মিশ্র ও পরিবঠনণীল বিভিন্ন সংস্কৃতির 

সমবায় গঠিত সত্যতার পরিঢব পাই, ঘ| বৈদিক সভাতা নামে কখিত। এই 

গভ্যতার কোন কণিদিট্ প্রত্রতাব্ক প্রমাণ নেই, কিন্তু আর এক ধরনের প্রমাণ 

আছে । ওই স্ভাতার মান্তমেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এক বিচিত্র 

সাহিতাসপ্তার রঢন। করেছিল, যা বৈদিক সাহিতা নামে পরিটিত। নৈদিক 

কথাটি বেদ খেকে এসেছে । 

এই মান্তষদের বাবঙগত ভাষার সঙ্গে নাইরের “দশের করেকটি প্রাচীন 

ভাষার সাদশ্য “প্থে একদা পগুত্তেনা অন্গমান করেহিলেন যে এইসব ভামার 

লষ্ট হবেছে একনট মাছি ভাষা থেকে ঘার লাব্হরক,রারা কোন একটি কেন্দ্র 

খেকে চারিপকে ভব পুড্রহিল এদের শামকরন করা হাছিল আদ 

ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে এই আদ নামক ধারণাটি অনেক বিহান্থির হী 

করেছে । যেতেভ আাদি আর না তখাকখিত ইন্দোইউরোপীৰ ভাষার সঙ্গে 

ইউরে পের প্রাচীন ভাষাপ্ুলের ঘোগ বেশি এব? যেহেতু ইউারোপীদ্রা জ্ঞান- 

নিজ্ঞানে শ্রে্ঠতর, সেউহ্ত্ে ওই আধ নামক ধারণাটির সঙ্গে শেষহের ধারণা 

তভ।বে মিশে যা, যার ফলে আবদের বশধরহ্ের দাবিলারও হযে 

37) আপখ্য দেশ, ইউরোপীন্ব দেশগুলিতো! বনেই, সেই সঙ্গে ভারতবর্ষও 

আ।দ ধারণাটি বৃটিশ শাসনাধীন শিক্ষিত ও অর্পশিক্ষিত ভারতীয়দের হীনমন্যতা' 
ররীকরণে কিছুটা! সাহাযা করেছিল সন্দেহ নেই, উচ্চবদের ভারতীয়রা ও 

তাদের মালিক ইংরাজেরা যে আসলে একই গাছের ফল, এই রকম একটা 

বিখাস এদেশে সহজেই দানা বেঁধেহিল | সেই হিসাবে আয শব্দটি এখানে 

আজও জনপ্রিন, আম।দের পৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাচীন জীবনের যা কিছু ভাল দিক 

ত। সবই নাকি ওই আধ সম্যতার দান আর যা কিছু খারাপ ও কুসংস্কারমূলক 

সবই নাকি অনার্।। আজকাল বাংলায় আবার আর্ধেতর বলে একটি শব্দ 
ব্যবহার করা হয় । 

বি ১ 
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যেহেতু বৈদিক সাহিত্য কোন একটি সংস্কৃতির পরিচয় দেয় না, যেহেতু 
সেখানে বহু জনগোষ্ঠী, বিভিন্ন ও পরিবর্তনশীল বহু সংস্কৃতির নিদর্শন মেলে, 

আধ-অনাধ প্রসঙ্গ ভারত ইতিহাসে একেবারেই মূল্যহীন, কাজেই আর্ধরা কার! 
ছিল, তারা কোন্ দেশ থেকে এসেছিল এসকল কথা এতিহাসিক বোঝাপড়ার 
পক্ষে একেবারেই অবান্থর । আমরা শুধু এটুকু বলব যে ভারত ইতিহাসের 
একটি নিদিষ্ট যুগে বৈদিক সাহিতা রচিত হয়েছিল, যে সাহিতা থেকে ওই যুগের 

বিভিন্ন প্রান্তের মানুষদের জীবনযাপন সম্পর্কে বহু কথ! জানা যায়, যাদের সংস্কৃতি 

বিভিন্ন হলেও ভাষার ক্ষেত্রে একটি বন্ধন ছিল, এই পযন্ত । 

বৈদিক সাহিত্া প্রায় শতাধিক গ্রন্থের সমষ্টি এবং মুলত চারশ্রেণাতে 

নিভন্ত-দহিত'। আাক্ষণ, আরণাক ও উপনিষদ | স-হিতা প্রধানত; গান, 

স্থোত্র, মন্ত্র প্রভৃতির সকলন, সংখ্াায় তা চারটি-_খথেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও 

অথববেদ 1 তাক্ষণ গঞ্ছে রচিত ঘাগযজ্ঞ-বিষর্ক স্বিশাল সাহিত্য যা সংহিতার 

সঙ্গে যুক্ত । আরণাক অরণো রচিত একজাতীর় সাহিত্য, নিশ্বরহশ্তের সমাধান 
অন্বেষণই যার লক্ষ্য । উপনিষদেরও উদ্দেশ্তা তাই । ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও 
উপনিষদের মধো সীমারেখা সব সমন স্মম্পষ্ট নয় । নিয়লিখিত ছকটি থেকেই 
বৈদিক সাহিত্যের মোটামুটি পাঁরচর মিলবে | 

পে 

রর ) 

সংহিতা ত্রঙ্গণ ূ আরণ্যক ূ টপনিষদ 
পেপমপেস্প্। শী ক আত ০০8 রদ শপ স2512455 

ধ্গেদ তি কৌধীতকি | ব্রতরেয়, কৌধীতকি ' বিনা কোবীতি 
টা যেটির উই রিড চি 

সামবেদ সনির বা ভাগ্য মহা রা টু আরণ্যক সং ধহিত | ছান্দোগা, কেন 

ষড়খিংশ, জৈমিনীয় | আরণ্যক গান | 
| জৈমিনীয় উপশিষদ ; 

ব্রাহ্মণ ূ 
মি রা 

যভুর্বোর কঠ, তৈত্বিরীয়, শহপথ 1 কঠ, তৈত্তিরীয়, শতপথ কঠ, তৈত্বিরীয় 

মৈত্রায়ণীয়, গ্বেতাঙ্গতর 

বৃহদারণ্যক, ঈশা 

অথর্ববে গোপথ ূ মণ্ুক, মাও্কা, প্রশ্ন 

এই গুলি ছাড়া কিছু সহায়ক গ্রন্থকে বৈদিক সাহিত্যের অশ্বর্ভুক্ত করা হয়েছে, 
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যেগুলি বৈদিক যুগের শেষ পধায়ে রচিত । এগুলিকে বেদাঙ্গ বলা হয়। বেদাঙগ 

মোট ছয় ভাগে বিভক্ত। (১) শিক্ষা, যথা খথেদ প্রাতিশাখ্য, টতোত্তরীয় 

প্রাতিশাখ্য স্থত্র, 'অথর্বেদ প্রাতিশাখ্য স্তর, বাজসনেমী প্রাতিশাখ্য স্থাত্র, 
পুষ্পক্থত্র, পঞ্চবিধান (২) কল্প, যথা শ্রোতহ্ত্র, ধর্মস্ত্র, গৃহ্ন্্র, শুল্বস্ত্র ; 
(৩) ব্যাকরণ (৪) যাক্করচিত নিরুক্ত-_-রচনীকাল, খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০-__-৫০০ মধ্যে . 

(৫) ছন্দ (৬) জ্যোতিষ! 

এই বিশাল সাহিতাসস্তার একযুগে রচিত হয় নি। পণ্ডিতদের মতে 

খগেদের রচনাকাল খ্রীষ্টপূর্ব ১১০* থেকে ১০০০ এর মধ্যে, পরবর্তী সংহিত। 
ও প্রাচীনতর ব্রাহ্গণগুলির রচনাকাল খ্রীষ্টপৃর্ব ১০০৭ থেকে ৮**র মধো, 

পরবতী! ব্রাহ্মণ ও প্রাচীনতর আরণ্যক উপনিষদগুলির রচনাকাল ৮০* থেকে 

৬০“ মধো, পরবর্তী উপনিষদ ও স্মরন গুলির রচনাকাল শ্ীষ্টপূর্ব ৬০র 
পর থেকে । এই স্থুদীর্ঘ ৬০* কি তার চেয়েও বেশি বহর ধরে যে সাহিত্য-কর্ম 

রচিত হযেছে তা স্বাভাবিক নিম্নমেই একটি পরিবর্তনশীল সমান্ন্যবস্থার পরিচর্র 

দিয়েছে । এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে বৈদিক মান্থষের| তাদের আদিম প্রীক- 
বিভক্ত সমাজকে পিছনে ফেলে অনেব্দূর এগিষে গিষেছিল, যার যথাযথ 
পরিচয় দিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। 

২॥ বৈধিক সমাজ, অর্থনীতি ও ধর্ম 

ধগেদের যুগের অর্থনীতি প্রায় সবাংশেই ছিল পশ্ুপালন-নির্ভর, আর 
"এখানেই ছিল প্রাক বৈদিক হরগ্পা সভ্যতার সঙ্গে বৈদিক সভ্যতার প্রধান 

প্রভেদ, কেননা তা ছিল সর্বাংশে কৃষিনির্তর। পশুপালক সমাজ 

নগরিক সভ্যতার স্ষ্টি করতে পারে না, এবং সেই কারণেই আদি 

বৈদিক সভ্যতার প্রকৃতি গ্রামীণ। অসংখ্য নজীর তুলে দেখানো যায় যে 

খগেদের কাঁবদের কল্পনায় পশু ভিন্ন আর কিছু হিলনা। মোট ১০,৪৬২টি 

শ্লেকের শধ্যে মাত্র ২৫টিতে কৃষিকাজের উল্লেখ আছে, কিন্ত এই ২৫টি ক্োকের 

মধে; ২২টির স্থান ধণ্ধেদের অধাচীন অংশে, ধা নি:সন্দেহে পরবর্তীকালে 

রচিত, বাকি তিনটিতেও ২১৪।১১) ৫1৬৩1১৩ : ৬৬1৪ ) কৃষিপ্রসঙ্গ এত 

পরোক্ষভাবে উল্লিখিত যে তা থেকে কিছুই প্রমাণ করা যায় না। এগুলি 
যদি বৈদিক মানুষদের মধো কৃষিকাজের অবধারিত পরিচায়ক হয় তাহলেও 
বৈদিক অর্থনীতিতে কৃষিকাজের গৌণত্বই প্রমাণিত হবে, কেননা তুলনায় 
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গো ও তজ্জাত শব সহম্রগুণ। বস্তত সমগ্র খথেদহ যে পশ্-কামনাম় 

ভরপুর একথা বললেও খুব বাড়িয়ে বলা হয় না। গরু সম্বন্ধে বৈদিক কবিদের 

উত্সাহ এমনই অসম্ভব যে তারা দেবতাদেরও গো-জাত বলে" কল্পনা করতে 
দ্বিধা করেন নি। 

পশুপালন-নির্তর সমাজ পুরুবপ্রধান, অতএব পশুপালকদের চিন্তা- 
চেতনাতেও পুকুষপ্রাধান্তের পরিচ্ স্বাভাবিক। ঞ্ণ্েদে তাই দেবীদের 

তুলনায় দেবতাদেরই প্রাধান্য । পক্ষান্তরে, কৃষিপ্রধান অর্থনীতির প্রাথমিক 

শ্থরে সমাজন্যাবস্থা মাতৃপ্রধান, এ পায়ের চিন্তাক্ষেত্রেও তাই মাতৃ প্রাধান্য 

অনিবার্ষ, কষিভিত্তিক হরপ্পা সভ্যতার ধর্মাবশ্বামের ক্ষেত্রে তারই রেশ 

টিকে থেকেছে! খখেদে আমরা দেখি যে তখনকার মান্তষেরা বিভিন্ন 

প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতা হিমাবে স্বীকার করেছে। বৈদিক দেনতার! 

তন শ্রেণীর-_ছালোক বা স্বর্গের দেবতা যাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মিত্র, 

পুলা, বিষণ্ণ, উা, আদিতাগণ, অশ্বিন্বয় ইত্যাদি, অন্ররীক্ষ না আকাশের 
“প্বতা, যথা ইন্দ্র, ভ্রিত আপা, মাতব্বি্বা, পদ, মঞ্চদগণ, বাধু, পর্জন্য ইতা।দি। 

এবং ভূলোক বা পূর্থবীর দেবতা, “যন অগ্রি, পুথিনী, বোম ইত্যাদি | 

এধিকাংশ দেনতার প্রাকৃতিক পটঈমি খুবই স্পষ্ট, যেমন উমা, অগ্নি কৃষ, 

নাধু, আপঃ. পুখিবী গ্চৌঃ ইতা।দি অনেকের ক্ষেত্রে তা অনর্বস্কৎ ঘেষন 

ইন্দ্র, বরুণ, বিষ্ুঃ ইত্যাদি, নেকের ক্ষেত্রে তা একেবারে মন্বচ্ছ। যেমন 

অশ্বিন, অদিতি প্রভৃতি গোড়ার দিকে প্রতঠোক দদনতার অমাদা ছিল 

লমান এবং তাহাদের এই সাম্যা্স্থাকে মক্ষমূলর 1591৮0)৩47) নামে অভিাহত 

শরেছেন। নিঃসন্দেহ ত। টিন মাধি বৈদিক ইাইনাল মানমদের সামাদিক 

নাম্যের প্রতিচ্ছ্ন ! ক।লঞুমে সমাডে শে নতভণ এসেছে, উন্দেব ঘজ্ঞভাগের 

পরিমাণও “বড়েছে 

পশুপালক খগেদের মানিনদের একটি শিকারজীবী এতীত হিল, যে যুগের 

শাচার-অন্তষ্ঠটানপ্রলি পশুপালক পর্ধানের নৃতন ধনসাণস্থার মধো এসেও 

ভারা ছাড়তে পারে নি" শিকারজীবী মনঘদের ধবপিশ্বালের মধো ভক্ষা 

পগ্ুগুলির ভমিক্কা থাকে । নিহত পশ্টির উপপ 'এক্বরনের পন্রিত। আরোপ 

করা হম, তারপর নকলের নানাপ্রকার প্রনি ও এতোর মাপ),ম তাকে ভক্ষণ 

করা হয়। এত 0১190%150  086106 11688] থেকেই নলিদান প্রথার 

স্তত্রপাত। ধথেদের দেলকল্পন।র প্রাকৃতিক শক্রিসমূহ নিরাজ করলেও তাদের 
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সম্পকিত অহ্ষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে তাদের শিকারজীবী পর্যায়ের এতিহ অর্থাৎ 

বলিদান প্রথা তার] পরিত্যাগ করে নি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রাচীন 
জাদু অনুষ্ঠান গুলি (775819 ) যার ফলে যজ্ঞ-প্রথা গড়ে উঠেছিল । বৈদিক 

যজ্ঞ আদিতে জাছু অন্ুষ্ঠানই ছিল, যা সম্পাদিত হত সমবেতভাবে । জ' 
অন্তঙ্গানের মূলকগা হচ্ছে নানা ধরনের কাল্পনিক অন্টষ্ঠঠনের সাহাদ্যে 

প্রকৃতিকে সরাসরি বশ করার প্রচেঞ্টা- বাস্তব কলাকৌশলের অসম্পর্ণত'র 

পরিপুরক কাল্পনিক কলাকৌশল | একমাত্র আদিম যৌথ ভ্ঠীবনের পট- 
ভমিতেই জাদুর আসল তাথ্পধ বুঝিতে পারা যায়। আদিম জাদ্বিশ্বাসের 

সঙ্গে নৈদিক যজ্ছের মলল্ত্রগুলির সাদশ। এত বেশি, যে দ্বিভীষটির ক্ষেত্রে 

গ্রথমটির প্রভান “কান দাঘ্িজ্শীল েদনিদই ন্মস্বীকার করেন নি. খঅনলশ্টা 
যঙজ্ছের আদি রূপ ও উত্তর কপ এক নয় ' 

ঝগেদের “গাডার দিকে সামাজিক শুণীভেদের বিশেষ কান পরিচঘ 

পাওয়া যায় না। চতুবণ-প্রথা খথেদের আদি অংশে অনুপস্থিত । ঞ্ণ্থেদেক 

পুকযস্তন্ ( ১০৯০) যেখানে জাতিপ্রথার কথা রমেছে, খাগ্েদেব অর্বাচীন 
অংশের মধোই পে, যা নিঃসন্দেচে পরবর্তী কালে রচিত । ধগ্েদের 
প্রাচীনতর অশে মেষেদের পদাপু স্বাধীনতার নিদর্শন পাওঘা যান । সম্ভনত 

তখনও সমাজে নাক্তিগত সম্পন্ির ভমিকা খন ল্ঢ হয় নি। এই ভষিক" 

দু হবার সঙ্গে সঙ্গেই সম্পত্তির উত্তরাধিকাবত্তের প্রয়োজনে, মেয়েদের সতীত 
বজায় রাখার প্রযোজনটা পুক্ষদের পক্ষে অবধারিত হয়ে পড়ে. আর তঞ্ন 

থোকেই মেপেদের জীবনে আসে বন্ধন. জগতের সর্বত্রই এই নিয়ম, এখানেও 
তার বাতিক্রম হয় নি। 

পথেদ রচিত হতে সমর লেগেছিল দীর্ঘকাল প্রাক-বিভক্ত পধায় থেন্ছে 
সমাজ ততদিনে শ্রেণীবিভক্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে । খগ্েদ শ্রেণীবিডক 
সমাজেরই রচনা. তবুও তার এখানে ওখানে বহু জায়গায় প্রাক-বিভক্ত সামা- 

সমাজের বহু স্মারক রয়েছে যা খুজে নিতে মোটেই অস্থবিধা হয় না! 
পত্ববর্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রস্থের যুগে সামাজিক শ্রেণীভেদ আরও অনেক 
বাপক হয়েছে । এই যুগেই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৈদিক ও প্রাক-বৈদিক ধারার 
মিশ্রণ ঘটেছে, রাষ্টব্যবস্থা ও নগরজীবনেরও স্ত্রপাত হয়েছে । আগের যুগের 
পশুপালকেরা রুষির ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার ফলে, কৃষিকার্ষে গবাদি পশুর 
ব্যবহার হবার সঙ্গে সঙ্গে, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে, 
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উদ্ত্বের স্থান হুয়েছে ও তার ফলভোগী একটি সুবিধাভোগী শ্রেণীর 
উদয় হয়েছে । এই নৃতন ব্যবস্থা প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ- 
সমূহকে একেবারে পরিবত্তিত করেছিল । পুরোদস্তর পিতৃতান্ত্রিক সমাজ- 

বাবস্থা গড়ে ওঠার দরুন মেয়ের! চতুর্থ শ্রেণীর নাগরিকে রূপাস্তরিত 

হয়েছিল । ব্রান্ধণগ্রন্থগুলিতে তাদের শুদ্র, কাক ও কুকুরের সমগোত্রীয় 
বলে উল্লেখ কর! হয়েছে (দ্রষ্টবা অথববেদ ৬:১১/৩ , এতরেয় ব্রাহ্মণ ৭1১৫ , 

তৈত্তিরীয় ৬৫1৮২) 1 উৎপাদন-বানস্থার পরিবতনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন 
পেশার উদ্ভব হয়েছে, এবং নিঃবৃত্তিসমূহের অধিকারীরা শর শামে পরিচিত 

হয়েছে, তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে নিপীড়নের বোঝা । এঁতরেয় 

ব্রাহ্ধণে "তাদের যথাকামবধা বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যার অথ তারা 

ষে কোন সময়ই প্রজত হবার উপযোগী, আযরা পরবে দেখব, পরবর্তী 

সংহিতা ও ব্রাহ্ধণের ঘুগেই রাঈফঘ্ব ও রাঈপ্রধান বা রাজ!র উদ্ভব হয়েছে । 

ধর্যব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তার প্রতিফলন দখা গেছে । পুরাতন আমলের 

ক্বেদেবীরা. বিভিন্ন প্রারুর্তিক শর্কির প্রতিনিধর) দশ্বাপট “থকে অন্ঠিত 

হুরছেন, ভাদের জাঘগা'য শঙ্তন “দবতা ্টি হয়েছে, যেমন প্রচ্জাপতি | 

ইনি শ্া এবং সকলের প্রত, যর্তের রাজার আদশেই যেন কল্পিত, এব" 

রাজারা উপাধি নিতেন প্রজাপতি একেশরবাছের উদ্ধত এই যুগ 

গেকে, এব" তারই চরম পরিণত উপনিষদ্বে ব্রঙ্গকল্পন', সেই এক ছাড়া 

দ্বিতীয় আর কেউ নেই যজজঞ-বাবস্থার “ক্ষা্েও ন্যাপক পরিনঞঙনের লঙ্ষণ- 

সমৃহ প্রকটিত হরেছিল ! উংপাদন-কৌশলের অগ্রগতির ফলে আদিম যৌথ 

ভবনের অবসান হইলেও জ্ঞাছুরশ্পাসের কেশ সম্পণ মুছে যাম না? কিন্ক 

তার আদি ২পধ বিপরীতে প্মলদিত হয়| শ্রণীবি5ক্ত সমাজে জাহু বিদ্যা 

কুমশই স্রবিধাভোগী শ্রেণার প্রহাবিছায় কপান্ছবিভ হয়। পুরোহিতদের 

গশলৌকিক শক্ি বলে প্রচারিত হয়" ইবদিক যজ্ছের “ক্ষত্রেও ঠিক সেই 

অবস্থা হয়েছিল । এখন যঙ্ডের হাতা আর যজজমান নয় একটি বিশেষ 

পুরোহিত শ্রেণী- হোতা, অধর ত্রহ্ধা ও উদগাতাযারা অর্থের বিনিমসেই 

ধঙ্মানের হযে ধজ্ঞক্রিরা সম্পাদন করত । পুরনো মালের শদ'ষাটা যক্জ 

উঠে গিয়েছিল, তার জাগা এসেছিল বিরাট বিরাট ব্যনব্ভল ধজ্ঞ-_অশ্বমেধ, 

রাজন্যয়। বাজপেয়, পুরুযমেধ ইত্যাদি, যেগুলি রাজা বা প্রচণ্ড ধনী ছাড়া নাকি 

সকলের সাধোর অতীত ছিল! 
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উপনিষর্দ ও স্ত্রগ্রস্থগুলির যুগে, উচ্চবর্ণগুলির বৈষয়িক সমৃদ্ধি ঘটলেও, 

সামাজিক শ্রেণীভেদ আরও বেড়ে গিয়েছিল, এবং বলাই বাহুল্য, নিষ্রবৃত্তি- 
সমূহের অধিকারীরা, অর্থাৎ শৃত্রেরাই এই ব্যবস্থায় ছিল সবচেয়ে উৎপীড়িত। 
পাণিনি ( গ্রা্টপূর্ব পঞ্চম শতক ) শূত্রদের দুভাগে বিভক্ত করেছেন, নিরবসিত 
ও অনিরবনিত, ঘ থেকে প্রমাণ হয় যে শূদ্রদের মধ্যে অনেককে নগর বা 
গ্রামের সীমানার বাইরে অস্ফ্তের জীবন যাপন করতে হত। উপনয়নাদির 

স্কার শূদ্রদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। ধর্ণনূত্র গুলি থেকে জানা যান, একই 
অপরাধে যেখানে উচ্চবর্ণের লোকের সাজা কম হত, শু্দের উপর কথায় 

কথায় মৃত্তাদণ্ড প্রধুক্ত হত। বৈশ্তদের 'মবস্থাও খুব ভাল ছিল না। যদিও 

কুঁষি, শিল্প ও বাবসা-বাণিজ্রোর দৌলতে এই শ্রেণা নেশ সমুন্ধ ছিল, সেই 

সমৃদ্ধি ভোগ করার স্বাধীনতা তাদে: ছিল না নিরাপত্তার নামে তাদের 

উপর প্রঢর কভার চাপানো হত, মে কোনও অঙ্গহাতে তাদের সম্পত্তি 

বাজেয়াপ্র কর! হত, এবং সামাজিক কাঠামোতেও তাদের স্থান খুব সম্মানের 

ছিল না! গনাণি পশ্ব-ই যেহেভু মেকালে ছিল প্রধানতম সম্পদ, বিনিময়ের 
মাধাম, যাগমজ্ঞের পামে ওই সম্পদের কারণ বিনাশ তার! চাইত না, 
এবং তাদের এই দানিই পরবৃর্তী কালে বুদ্ধ ও মহাবীরের কে ভাষা 
পেরেছিল | নৌদ্ক ও জৈন ধর্মের অহিংসার উপর গুরুত্ব আরোপের এটাই 

ছিল অথ নৈতিক কারণ, যে কারণে বৃহ শশ্রচ্গ বুদ্ধের ম্মরণ নিয়েছিলেন, 

যে কারণে আাডও পধস্থ ভারতবধষের শবে? সম্প্রদায় প্রধানত জৈন ধর্মের 

অন্গত। উপনিষদের যুগের ব্রাদ্ধণ ও ক্ষত্রি়দের মধোও একটা বিরোধের 

আভাম পাওয়া যায়, উপনিষদেকু ব্রহ্ধবিদ্ধার উদগাতারা ছিল ক্ষত্রিয়- 
জেনী, বরাহ্মণের। নয় : ব্রহ্মনিদ্র মূলকখাগুলি নু ক্ষেত্রেই বৈদিক যাগবজ্ঞর 
ও ক্রিয়াকলাপের প্রতিকূল মনোভাব ব্যক্ত করেছিল; ব্রহ্মবিষ্ভা সব্সাধারণের 

কাছে খুব বেশি আবেদন রাখতে না পারলেও বৈদিক যুগের শেষ পধায়ের 
চিন্তাধারার উপর পধাপ্ৰ প্রভাব বিশ্বার করেছিল। যাগষজ্ঞ ও ক্রিয়াকলাপ- 

বিরোধী চারিটি প্রধান ধর্মবাবস্থার উদ্ধবের কিছু পরোক্ষ প্রেরণা ইউপনিষদীয় 
চিন্থাধার| শ্রগিয়েছিল। এই চারটি ধরন্জের মধো ছুটি হচ্ছে বৈষব ও শৈব 
ধর্ম, যে ধর্মছুটির মূল দেবতা, যথাক্রমে বিষ, ও শিব, স্শক্তিমান্ ঈশ্বররূপে 

কল্পিত, মর্ভলোকের রাজার যেন দৈন প্রতিচ্ছবি। এই সর্বশক্তিমান্ 

ঈশ্বরকে পাওয়| যায় ভক্তির দ্বারা, কোন যাগঘজ ক্রিম়াকলাপের দ্বারা নয়, 
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যে ভক্তি মর্ডে রাজাও আশা করেন। গীতায় ুম্পট্ভাবেই বল হয়েছে-- 

নরগণের মধ্যে রাজাই হচ্ছেন ঈশ্বর। বাকি ছুটি ধর্ম হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম ও 
জৈনধর্ম। এ ছুটিও যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকলাপ ও ব্রান্ঘণা প্রাধাগ্ভের বিরোধী । কিন্তু 

বুদ্ধ ও মহাবীর উভয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন ও লালিত-পালিত হয়েছিলেন 

ট্রাইবাল পরিবেশে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধো, তাই রাজার কল্পন! তাদের 

চিন্থাজগতে বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারে নি, কাজেই কোন সবশক্তিষম'ন 

ঈধরের কখা তারা চিন্তা করেন নি, যে কারণে তাদের প্রবতিত ধ4 
শিরীরবাধীই রযে গেছে। 

৩॥ খগেদ 

ভাষাতািক বিচারে খগ্গেদের রচনাকাল ১০০* খ্রীষ্টপুবান্দের পার ন্ধ। 
তবে ঠিক কবে থেকে খপধেদ রচনার শুক হত়েছে এ-বিনয়ে পাকাপাকিভানে 

কোন কথা বল! যায় না। খদেদের প্রাচীনতম এবং অবাচীনতম অংশের 

মধ্যেও বৃহ শতাব্দ'র ব্যবধান থাক। সম্ভব। খথেদের পাচটি শাখার নাম 
পাওয়া যার__শাকল, বাল, আশ্ুলায়ন, সাংখায়ন এবং যাণ্তক, এখন শুধু- 
মাত্র শাকল শাখাটিই টিকে শাছে : মোট ১০০টি অধায় না স্থক্ত খথেছে 
সংকলিত হরেছে। এই অধাদ গলি নিন্তস্থ হয়েছে দশটি খণ্ডে বা মণ্ডলে । 

এত গুলি অধ্যারের অন্থর্গত দশ সহম্বাধিক শ্লোক নিশ্চয়ই একজনের রচন। 
নয়, এমনকি মধ্যঘুগের টাকাকার সায়ণাচার্য পধন্থ তা বিগাস করতেন এবং : 
তানও ১১টি স্ক্ত বা অধ্যাপ্নকে (“যগুলে বালখিল্য বলা হয়) উপেক্ষা 
করেছিলেন। বাকি ১১৭টি অধ্যারও বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন হস্তে রচিত 
হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতেরা বলেন যে খথেদের দশম মণ্ডলটি অপর 
গুলির তুলনার অনেক পরবর্তী কালের রচনা, দ্বিতীয় থেকে সপ্ুম মণ্ডল 
সর্দাপেক্ষ! প্রাচীন অংশ, প্রথম ও অষ্টম যগ্ডুল এ ছুয়ের ষধ্যবতী । নবম মগডলটি 
একটি পৃথক সংকলন, যা পরবতী কালে ধগেছে অক্ষুপ্রবিষ্ট হয়েছে। প্রথম, 
নদম ও দশম মণ্ডলের অধিকাংশ অধ্যারের কবি না খষি হিসাবে এক একটি 
দ্বতত্ত্র নাঘ পাওয়া যার। ক্িন্ধ দ্বিতীগ্ন থেকে সপৃম মণ্ডলের কবি হিসাবে 
পাওয়া যায় ছুটি গোত্রনাম, সধা গৃৎনমদ, বিশ্বামিত্র, বামদের, ত্র, ভরদাজ 
এবং বসিষ্ঠ। 

বিষয়বস্ত হিসাবে খগ্দের গ্লোকসমূহকে প্রথম শ্রেণীবদ্ধ করার চট! 



ভারতীয় সাহিত্য £ সংস্কৃত ৯ 

করেছিলেন যাক্ষ তার নিরুক্ত (৭1১1২) গ্রন্থে। এই শ্রেণীবিভাগ অন্থ্যায়ী 
শ্লোকগুলিকে তিনভাগে ভাগ কর] হয়- প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও আধ্যাত্মিকী | 

যে শ্রোকখগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে দেবতাদের গুণগান করে তাদের করুণা ভিক্ষা 

করা হয়েছে, সেগুলি প্রত্যক্ষ । দুঃখের বিষয়, অপর দুই শ্রেণীর কোন নিদর্শন 

যাস্ক দেখান নি। খথেদে সংকলিত সৃক্তগুলি আদিতে যে উদ্দেশ্তেই রচিত 

হোক না কেন, পরবতী যুগে এগুলিকে নানাভাবে গুয়োগ করার চেষ্টা করা 

হনে, অনেক সমগ্ব প্রাচীন খকগুলির, এমনকি প্রাচীন শব গুলির নৃতন অর্থ 

উদ্ভ'ননের প্রচেষ্টাও হয়েছে । যাস্ক কর্ভক নিরন্ত রচনার যুগেই বেদবিদ্দ্রে 

মপো বেদার্থ-নিজপণ প্রনর্জে নানারকম গভীর ও মৌলিক বিতর্ক শুরু 

হদেহিল। যাস্ক অন্তত মতেরজন পূরাহুগামী টাক।কারের উল্লেখ করেছেন, 
ধাদের মতামত ও ব্যাখ্যা বহুলাংশেই পরস্পর-বিরেোধী ছিল। যাস্ক পূর্ববর্তী 

ভাঞ়কারচদর রচনার মতই তার পরবত? ভাষাকারদের রচনা-সমৃহও বিলুপু 

হনেছে। খদ্ধেদের সামগ্রিক ভাষ্ক বলতে আমরা যা পাই তা হল খ্রষ্টায় 

চ০”শ শতকে সারণের রচনা । কিন্তু রুডলফ “রাটের মত পণ্ডিতের 

বলেন, খণ্েদ রচিত হবার ছুহাজার বছর পরে দায়ণ ধর্ধেদের যে ব্যাখ্যা 

দিয়েছেন তা তার মনগড়া হতে বাধ্য, ত।ই সায়ণভাষ্বোর উপর নির্ভর না করে 

তুলনামূলক ভাধতবের লাহয্যে ধতেদের প্ররুত মর্থ নির্ণর করা বাঞ্ছনীদ | 

য'”পও এ বিষয়ে কোন লন্দেহ নেই যে সাম়ণের ব্যাথা। তার একাস্থই মনগড় 

কিগ্ধ সেই সর্ধে এটাও ভুললে চলবে না যে কোন না কোন প্রাচীন এঁতিহ্া, 

ইত বা কোন প্রাচীন ভায়োর সঙ্গে, সায়ণ পরিচিত ছিলেন, নতুবা আগা- 

গোড়া মনগড] ব্যাখা দিয়ে ধখেদের ভাতা রচনার সাহস তিনি পেতেন না । 

বিষয়বস্তু হিসাবে খগেদের হুক্ত ও শ্লোক গুলিকে মূলত তিন ভাগে ভাগ 

কা যায়। ধথেদের বেশির ভাগ অশটই নিযুক্ত হয়েছে ছ্বেদেবীর বন্দনানু 

ধন্নিরপেক্ষ সমাজজীবনের পরিচয়ও বহু স্থানে পাওয়া যায় ' এ ছাড়া আছে 

আচার বহষ্ঠানকেন্দ্রিক কিছু রচনা, যেগুলির মূল বিষরবস্্ এতই প্রান 

যে খগেদের যুগেই সেগুলির তা্পধ হয়ত লুপ্ধ হয়ে গিয়েছিল। “ই 
রচনাপগুপকে শামরা খঞ্থেদে পাই কথোপকথনের আকারে, যেমন অগস্থা, 

ইন্দ্র ও মর্দ্গণের সংলাপ (১1১৮৫), অগস্তা ও 'লোগামুদ্রার বাক্তিগত 
সংলাপ (১1১৯), বিশ্বামিত্র ও নদীগণের সংলাপ ; ৩৩৩), ইন্দ্র, 
অদিতি ও বামদেবের সংলাপ (১1১৮), যম ও বষীর সংলাপ (১০১০) 



ঠ প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য 

অস্ত্োষ্টিক্রিঘা-সংক্রান্ত সংলাপ (১০1১০), উর্বশী ও পুকরবার সংলাপ 
(১০।৯৫), সরমা ও পণিদের সংলাপ (১০১০৮) এবং যম ও কুমারের 
সংলাপ (১০১৩৫ )। অধিকাংশ খখথেদের শ্লোকই পুরোহিতগণ কর্তৃক 

আবৃত্তির জন্ত রচিত হয়েছিল, কিন্তু এই কথোপকথনগুলি ছিল আসলে 

কোন ঘটন! বা অন্ুষ্ঠটনের অন্কৃতি বা অভিন্ন । পৃষ্টান্তম্বূপ আমর] উর্বশী ও 
পুরূরবার সংলাপটির উল্লেখ করতে পারি, যা পাঠ করে সহজেই যনে হয় 
যে সেখানে একজন হতাশ প্রেমিক ও তার প্রেমিকার কথোপকথন বনিত 

হয়েছে, নায়ক কাতরভাবে নান্িকাকে অন্গরোধ করছে সে যেন তাকে 

পরিতাগ করে নাযাব কিছ অধাপক দামোদর ধর্মানন্দ কোশাগী ওই 
কথোপকথনের অন্বর্গত প্রতিটি বাক্যকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে 

আসলে পুরুরবাকে বিশেষ একটি উদ্দেশ্যে দেবতাদের নিকট বলি দেবার 

সিন্ধান্থ নেওয়া হরেছিল উর্শশীরই নিদেশে, এবং পুৰরবা কাতরভাবে প্রাণভিক্ষা 

চেয়েছিল যা তাকে যঞ্চুর করা হম়বনি। অধ্যাপক কোশান্গী দেখিয়েছেন যে 

ওই কথোপকথনের প্রতিটি বাকাই ধেদের অন্যত্র বর্তমান, এবং প্রতিক্ষেত্রেই 

সেগুলির বাবহার করা হয়েছে যজ্ঞস্থলে বলিদানের প্রসঙ্গে! এখানে একটি 

অত্যন্ত প্রাচীন প্রথার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে ' একদ! যে উদ্দেশে ওইভাবে 

বলি দেওয়া হত, খগেদ্র যৃগে হর সেই উদ্দেখ্ের পরিবর্তন ঘটেছে, না হয় 

কালধর্মে ওই অন্ষ্ঠনটি বাস্থবে না ঘটিছ়্ে তার অন্তরূতি বা অভিনরের দ্বারা 

ওই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার রাঁতি প্রচলিত হখেছে, এবং সেই কারণেই খথেছের ওই 

সংলাপটির অনতারণা। এইভাবে বিশ্লেষণের দ্বারা অপরাপর কধোপকথন- 

গুলির তাখপধ অন্রুধান্ন কর! সম্ভব ।১ 

ঞথেদের প্রধান আশ দেবতার বন্দনাতেই নিযুক্ত । গদেদের "দবতার। 

মোটামুটি তিনটি শ্রেণাতে বিভক্ত-ছ্যালোক বা স্বর্গের দেব তা, অস্থরীক্ষের 
দেবতা ও পৃথিবীর দেবতা । ছ্যলোকের দেবতাদের মধো যিনি প্রাচীনতম 

তার নাম ছোৌঃ অর্থাৎ আকাশ । তার সঙ্গে প্রারই মাতা পৃথিবীর স্বতি 

সংযুক্ত এবং উত্তরে একত্রে গ্যাব্যাপুথিবী বলে উল্লিখিত। ছ্যালোকের অগ্যান্ত 

প্রসিদ্ধ দেবতাদের মধ্যে নরুণের স্থান অতি উচ্চে। তিনি খত-যুত ও তের 

১। জ্ঃ কোশান্বী 26 ৪9. 759814). বিষ্সটির বিদ্বত আলোচনার জন্ক বর্তমান 

লেখকের প্রবন্ধ 156 7766৮ 500 826 35660 (50415101876 07706601 265286466- 

০1, এজ, 20, 1-91) উষ্টবা। 
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পালক | ধরণ্থেদে ধত বলতে বুঝিয়েছে নিয়মশাসিত বিশ্ব, এবং সেই হিসাবে 
বরুণ স্তায় ও নীতির প্রবল রক্ষক, তিনি অনৃতের (যা তের বিপরীত ) 
ধ্বংসকারী । পরবর্তীকালে বরুণের গৌরব হাস পেয়েছিল, তার স্থান 
করে নিয়েছিল ইন্দ্রের যুদ্ধ ও লুনমূলক কীতির অসীম গরিমা। খথেদে 
ইন্দ্রের যা কিছু কীতিকলাপ তার সঙ্গে অধিকতর প্রাচীন যুগের হ্যায় ও 
নীতিবোধের কোন সম্পর্ক নেই । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ইরাণীদ্ষ 

দেবগোঠীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন এই বরুণ, উপাধি অনুযায়ী ধার নাম হয়েছিল 

অন্রর-মেধা (অন্থর মজদা )। সেখানেও তিনি ম্যাঘ ও তের পালক । 

প্রাকনিভক্ত সাম্যসমাজ থেকে শ্রেণীসমাজের নিবর্নের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস ও 

লুগনের দেবতা ইন্দজের প্রতিপত্তি ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে আর বরুণের ক্ষেত্রে 
দেখা গেছে তার £নতিক গরিমার ক্রমনিলোপ !। তাই ঞণ্ধেদের কোন কোন 

কবি এই বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন : ত্রিলোকের অবস্থানকারী দেবগণ, 

তোমাদের ধত কোণায় অবস্থান করে ” অনুতই বা কেন?" কোথায় গেল 

বকণের রাগ? ছুংখনিবারক অন্নকারী বন্ণকে আমি বূলছি, আমি এ- 

কথা দুঢহদয়ে বলছি-“নতন করে ঞতের জন্ম হোক (বৃর্ণোতি হদা মতিম্ 

শব্যো জায়তাম্ ধতম্)। আমার এই উক্তি জেনে রাখ, হে ছ্যাব্যাপৃথিবী” 

(১1১০৫ )1 মিত্র, সবিত, পু, বিষণ প্রভৃতি দেবতাগণ মূলত সৌরদেবতা। 

দেবতা হিসাবে মত্রের উল্লেখ প্রায়ই নরুণের সঙ্গে সংযুক্ত, বহু দৃ্টান্থে উভয়ে 

একত্রে মিত্রাবরু" নামে স্ত্ত। এ ছাড়া পৃথকভাবে দশটি পূর্ণাঙ্গ সুক্তে হুর্যের 

পৃথক স্ততি আছে। সবিত বা সবিতা স্থষেরই আর একটি রপ। খগেদের 

ভাষ্বাকার সায়ণের মতে, উদয়ের আগে পধস্থ দেবতাব শাম পবিতা, উদয় থেকে 

অস্থ পধস্ হয । দেবত। পৃষার বর্ণনায় ংয সব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে হুমের 

বর্ণনাতেও প্রায় হুবহু সেই শব্দগুলি পাওয়া যায়। বিষুণ পরবর্তাকালে 

প্রাধান্তলাভ করলেও খথেদে তার ত্রিপাদ্গমনের যে কল্পনা করা হয়েছে, 

তা সম্ভবত শুমের উদয়, মধ্যান্প্রথরত। ও অস্তকেই সৃচিত করেছে । দেবতা 

বিবন্বান্ বহু দষ্টান্থে মানবজাতির আদি জনক বলে কল্পিত, কিন্তু বৈদিক 

দেবতা হিপাঁবে তার স্থান অবশ্বই গৌণ। আদিত্যগণ একাধিক দেবতার 

সম্টি, কিন্ত আদের সংখ্যার কোন স্থিরতা নেই । এদের মধো আছেন মিত্র, 

বরুণ, অর্ধমা, অংশ, ভগ, ধাত, ইন্র, বিবন্বান্, দক্ষ গ্রভৃতিরা। পরবর্তীকালে 
আদিত্য বলতে যদিও সূর্যকে বুঝিয়েছে, কিন্তু খণেদে আদিত্যের অর্থ অদিতির 
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পুত্র। মিত্র ও বরুণের মত প্রাচীন, এবং ইন্দ্রের মত প্রধান দেবতাও যখন 
অদ্দিতির পুত্র বলে কল্পিত হয়েছেন, অন্যান করতে অস্থবিধা নেই যে এই 
অনিতি কোন স্থপ্রাচীন পর্যায়ের প্রধানা দেবী ছিলেন, যদিও খথেদ রচনা 

কালে তার বৈশিষ্টা ও গরিমা বহুলাংশে মান হয়েছে দেখা যায়। কোন 

স্বতন্ত্র স্ক্রু তার নাযষে নেই । বিক্ষিপ্তভীবে তার নাম মাত্র ৮* বার খথেদে 

উল্লিখিত । অশ্িদ্বয়ের প্রাকৃতিক ভিত্তি কি হিল তা বল।যায় না। কেউ 

“কউ মনে করেন তারা শুকতার! সন্ধাতারার প্রতীক । খখেদে তারা যমজ 

ও 'নত্যসহচর দেবটব-দপেই পরিকন্সিত। ছ্যুলোকের অবশিঃ দেবতাটি 

হচ্ছেন উধা যিনি প্র নর প্রতীকরূপী দেবী । ভীকে উদ্দেশ্য করে “য 

স্বক্সগুলি রচিত ইনেছে « দাগ্ুণ ও সৌন্দ্যের দিক থেকে সেগুলি অতুলনীয় 
একটি ক্ষুদ্র ন্ুক্তের নিদর্শন আমর! এখানে তুলে ধরেছি । “হে স্বর্গের ছৃহিতা 

উ্া, আমাদের আনন্দে অভিষিক্ত কর। রুপসী কুমারীর মত উধার আগমনে 

চরচর আনন্দে মেতে উঠেছে ' চতুষ্পদ্রো জেগে উঠেছে । পাখিরা শৃদ্ধে 
পণ্ড দিচ্ছে! হে ন্বর্গকন্ঠা উষা, তোমার ইউজ্জল্যের আনায় তুমি বিকশিত 

হও. প্রাত্যহিক যজ্শালাঘ় “তামার কাস্থির ছাপ পড়ুক' পখিবীর 

প্রাণবাধু তোমাতেই নিহিত, হে মহীয়সি, হে দীপু! রথাকঢ, আমাদের প্রাথনায় 

কান দাও ।” উমার উদ্দেশে কথেদে ১০টি পথক্ শক্ত আছে। এ ছড়া তার 

উত্লেথ তিনশোবারেরও এনশি কচি পিতৃতান্ত্রিক বৈদিক মানু দর চোখে 

তার ঘুবত্তি কপ যতখানি প্রকট, তার প্রতি সম্থম ও শরদ্ধানোধের ঠিক তিতথানি 

আঅচান উন্ত কর্তক উবাকে ধনণের কাহিনী খথেদের লহু স্থানেই উল্লিগিত 

হয়েছে 

কার খগেদের কনিগণ কর্তৃক রাতিমত প্রশ'দিত হন্েছে | 

অস্থরীক্ষের প্রধান দেবতাদের নাম ইনু, ভ্রিত আপু, আপা নপাত, 

মাতরিশ্না' অভিন্ন, গজ একপাদ, রুদ্র, মক্দগণ্, বাদু বাত, পন্য ও আপ: । 

ব্রিত আপু নামে দ্বতাটির নৈশিষ্টা ধগেদে অস্পষ্ট : আপু শবের বযাায় 

সামণ বলেছেন, অপা* পুত্র. অথাৎ জলের পত্র! অপাংনপাত জলদেবতা?, 

ও জলনির্ভর উর্মরতার কামনাই ভার গ্কতির মূল উপাদান । -.ল-কামনার 

সঙ্গে সংঘুক্ত গার একটি বৈদিক দেবতার শাম পর্জন্য । াদেদ জল ও 

জলনির্ভর উপরতার কামন। আরও ন্তম্পঃ হয়েছে আপার কল্পনার । 

শুধু মেঘ "মার জুলই নয়, বৈদিক কবিরা বাতাসেও নানাছাবে স্তি 

(৭ ৩/৮-১১১ ২ ১৫ ১১০5৩, ০১51১৩৮৫) এব ইনুর এই 
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করেছেন। ধথেদে প্রধানত তিনটি বান্ুদেবতার উল্লেখ দেখা যায়__বামু, 

বাত ও :মাতরিশ্বা। বায়ু ও বাতের বর্ণনা মূর্ত বাঁতাসেরই বর্ণনা, কিন্ত 
মাতরিশ্বা কিছুটা পৃথক ধরনের । যে বাতাস বড় তুলে গাছে গাছে 
ঘর্ষণ লাগিয়ে দাবানলের কষ্টি করে, সম্ভবত সেই বাতাসেরই প্রতীক 

হয়েছিলেন মাতরি ধা । খগ্েদ ৩1৯৫-এ বল] হয়েছে: “(পিতা ) যেরূপ 

শ্বচ্ছন্দগামী পুত্রকে (বলপুর্ক ) আনয়ন করেন॥ সেইবূপ যাতরিশ্বা 
স্বেচ্ছাপূর্ক তিরোহিত ও মন্থন দ্বারা নিষ্পাদিত এই অগ্নিকে দেবতাদের 

জন্য আনয়ন করিরাছিলেন।” অহিবুপ্া ও অক্-একপাদ কয়েক স্থানে 

একত্রে ও প্রায় অভিন্নভাবে স্কত হয়েছেন, জল-ম্বরূপ ধননম্ী দন্ত হিসাবে, 
কিন্ধ এদের প্রকৃতি ও পরিকল্পনা আমাদের কাছে খুন সথম্পষ্ট নয়। খথেদে 

করের তেমন প্রাধান্য না থাকলেও তার পরিকল্পনাম্ বিনিধ বৈচিত্র্যের পরিচন্্ 

পাওয়া যাম্ম। কোথাও তিনি উগ্র ও পশুর হ্যা ভদহকর, “কাথাও তিনি 

জনগণের রক্ষাক! | কোন কোন দগ্রান্থে তার স্ৃতি হুম্পছট আতঙ্কজনিত, 

আন্ত্র তিনি আনার রোগ-ন্রাষঘকারক ওমধি প্রভর্তির কামনার স্বত 

হয়েছেন । ফর্ধেদের নানা জায়গার কদরের সঙ্গে মকদগণের উললেগ দেখা 

যান। তারা একদল “দলতা বৈদিক কবিদের কলন:5 এদের প্রধান 
কীতি যুদ্ধে ইন্গের সহাদতা করা অশ্রক্ষের প্রধানতম দেবতা ইনু, 
গুপু তাই নর, পএনেরও তিনি প্র্বান দেবতা পর্গিতেরা ইন্দরকে বঙ্জ- 

নিছ্যুত্-বর্ণের সঙ্গে সম্পকিত করলেও মূলত হর চরিত্রটি পশ্তপালক 

যুদ্ধপরায়ণ মাশনদলের “নতারই প্রাভন্ডাব সন্ভনূত ইনি ভিলেন বাস্থৰে 

কোন ওইরকমই দলনেত' ঘার বীর, শ্বশংসতা ও অপরাপর টাইবদের উপর 
সপ 

নিজ্লাভের ঘটন!সমৃহ তাকে দেবতার পায়ে উন্নীত করেছিল! খগ্েদের 
বহু স্থলেই এমন ইক্রিত আছে যে তিনি একলা! মানষ হলেন 1 ১৩৯৯ । 

৪/১৭।১১) ৩৫১১, ১১৭৮৩ ইত্যাদি) ইন্দ্রের এই মানাপনিভত্ব যে 

অতান্ত স্ুপ্রাতীন সে কথাও খথেদে বলা হয়েছে: পুরা চিৎ শূর নুণাম 

( ৮৬৬৫) পশ্তপালনমূলক অথশীতির ক্রমবিকাশের পরিণামে যুদ্ধবৃত্ডির 
বিকাশ ঘটায় স্বাভাবিকভাবেই দেবমগুলীতে যুদ্ধনায়কের গরিমাই প্রবল 
হয়ে ওঠে। এবং এইদিক থেকেই রোট ও হুইটনির সিন্বান্ুটির ব্যাথা 

পাওয়া যায় যে খখেদের রচনাকালেই ন্যায় ও নীতির প্রধান নায়ক বরুণকে 

অবদলিত করে যুদ্ধ ও লুঠনের নায়ক ইন্্রই প্রধানতম দেবতা হয়ে ওঠেন । 
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একটি ধকে বল! হয়েছে £ “হে ইন্দ্র, ছুষ্ট মিত্রর্বপী বাধাদানকারী মানবদল 
আসিতেছে ; তাহাদের নিকট হইতে ধন কাড়িয়া লইয়া পুণ্যদিনে আমাদিগকে 
দানকর। মায়াবী বরুণ আমাদের মধ্যে যে অনৃত দেখেন তাহ দ্বিধাবিভক্ত 

করিয়া অপনোদন কর” (৭২৮৪ )। অন্যত্র ( 91১৮1১২) বল! হয়েছে ঃ 

“হে ইন্দ্র" (তুমিভিন্ন) কে আপন মাতাকে বিধবা করিয়াছে? তুমি যখন 
শয়ান থাক অথব! সঞ্চরণ করিতে থাক, তখন কে তোমাকে বন্ধ করিতে ইচ্ছা 

করিয়াছে? কোন্ দেবতা স্থথদান বিষয়ে তোমা অপেক্ষা বড়? যেহেতু 

তুমি “তামার পিতার পাদদ্বয় গ্রহণ করিয়া পিতাকে বধ করিয়াছ।” 

পৃথিবীর দেবতাদের মধো প্রধানতম হচ্ছেন অগ্নি যার উদ্দেশ্যে পণ্েদে 

২০০টি পূর্নাঙ্গ নুক্ত রচনা করা হয়েছে । অজ্শ্র দৈশন্দিন কল্যাণের 
সঙ্গে সংযুক্ত বলেই বনু দৃষ্টাস্থে অগ্রি নিকট আত্মীঘের মত, বন্ধুর মত, 
হাতার মত ঘনিষ্ঠ অন্থরঙ্গতাম্গ বন্দিত। অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত, তিনি 

“দবগণের নিকট আহুতি বহন করে নিঘে যান । পৃথিবীর “দবতা হিলাবে 

সোমের প্রাধান্তও কষ নর! ঝগ্েদের স্মগ্র নবম মণ্ডলের ১১১টি শুক্র ছাড়াও 

্ন্তান্য মণ্ডলে ৭টি সন্ত “সামের স্থতিতে নিরচিত' বৈদিক কবিরা 

সোমলতার পাবত্য আবাস ও মঙ্ঠে আগমন নিয়ে অজশ্ন কাহিনী রচনা 

করেছেন। সোমলতা সংগ্রহ করা, পাখরের সাহাযো তা নিশাশন করা, 

নিষ্কাশ্িত রস মেষলোযের হ্বাকনিতে ছেঁকে কলসে ভরা, “দনতাদের 

উদ্দেশ্টে তার আহুতি দেওয়া, এবং অবশ্যই নিজেরা তা পান করা, 

ইত্যাদি বিষর নিয়ে তার! এমন অসম্ভব উদ্দ্রাস প্রকাশ করেছেনঃ প্রক্রিয়াগুলির 

খুটিনাটি নিয়ে আদিম কল্পনার এষন জটিল জাল বুনেছেন “য আমাদের 

পক্ষে তার সমন তাত্পর্ধ স্পষ্টভাবে বোঝা সম্ভব নয়*। তবে এই বিষয়ে 

(কোন সন্দেহ নেই যে মাদকের গুণেই সোমের এত প্রশংসা, যে 

কারণে বল। হযেছে যে সোমপান করে অমরত্ব লাভ করা যায়, মুত্যু হতে 

উত্তীর্ণ হওয়া যার। মার একজন উল্লেখযোগা পৃথিবীর দেবতা বৃহস্পতি বা 

ব্রক্ষণম্পর্তি ধার সম্পর্কে বলা হয়েছে £ “তুমি গণদ্িগের মধ গণপতি, 
কবিদিগের মধ্যে কবি, অন্ন তোমার শ্রেষ্ঠ উপমানস্বরূপ, তু ত্রহ্মদিগের 

€ মন্নগুলির ) জ্ঞোষ্ট রাজা” (১1২৩১)। এ ছাড়া স্বয়ং পৃথিবীও দেবী 
হিসাবে স্বত, বদিও খথেদে তার স্বাতন্ত্রা অল্প এবং গৌরব গৌণ । এখানে 
তিনি স্বর্গের দেবতা! চ্চৌর সঙ্গে সংযুক্তভাবে, গ্যাব্যাপৃথিবী হিসাবে, স্তবত 
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হয়েছেন। খখেদে পৃথিবী দেবীর যে পরিচয় পাওয়া যায় ভার সঙ্গে কৃষি্ীবা 
সমাজের উপাস্যা পৃথিবীদেবী বা বহ্মাতার সাঁদৃশ্ত খুবই অল্প। 

'খাথেদের কয়েকটি স্থক্তের অন্বার্দ এখানে আমরা উদ্ধৃত করছি, যা থেকে 

মোটামুটি ধথেদের রচনাশৈলী ও খ্গেদের যুগের চিন্তাভাবনা ধ্যানধারণার 
কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে । উদ্ধৃত শৃক্তপ্ডাল রমেশচন্দ্র দত্তের অন্থবাদ থেকেই 
আমরা গ্রহণ করেছি । নর্বপ্রথম আমরা এখানে স্থুবিখ্যাত নাসদীর কুত্তটি 
€ ১০১২৯ ) তুলে ধরছি £ 

"“তৎকালে যাহ! নাই, তাহাও ছিল না, যাহা আছে তাহাও ছিল না। 

পৃথিবী ছিল না, অতি দৃরবিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন 

কিছিল? কোথার কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন 

ছিল? তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্ব ছিল পা, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ 

ছিল নাঁ। কেবল সেই একমাত্র বন্ত বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আম্মা 

মাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস প্রশ্বাস মুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি বাতীত আর 
কিছুই ছিল নাঁ। সপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমশ্তই 
চিহ্ছবক্তিত ও চতুদিক জলমর ছিল। অবিদ্যমান বস্ত দ্বারা সেই সর্বব্যাপী 

আচ্ছন্ন ছিলেন । তপস্থার প্রভাবে সেই এক স্ব জন্মিলেন । সব প্রথমে মনের 

উপর কামের আনির্ভাব হইল, তাহা হইতে সবপ্রথম উৎপত্তি কারণ নির্গত 

হইল । বৃদ্ধিমান্গণ বুদ্ধিদ্বারা আপন জদয়ে পধালোচনাপৃব্ক অবিদ্যমান বস্তরতে 

বিছ্ধমান বস্থর উতৎ্পতি স্থান নিরূপণ করিলেন। রেতোধা পূরুষের" উদ্ভব 

হইলেন, মহ্মাসকল উদ্ভব হইলেন। উহাদিগের রশ্মি দুই পাশ্থে ও নিম্নের 

দিকে এবং উপর্বদিকে রূহিলেন। কেই বা প্রকৃত জানে? কেই বাঁ বণনা 

করিবে? কোথা হইতে জন্মিল? কোথা হইতে এই সকল নানা স্থষ্টি হইল? 

দেবতারা এই সমস্থ নানা স্গ্থির পর হইয়াছেন। কোথা হইতে যে হইল, 
তাহা কেই বাজানে? এই নানা সৃষ্টি যেকোথা হইতে হইল, কাহা হইতে 

হইল, কেহ স্টি করিয়াছেন, কি করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার 
প্রস্স্বরূপ পরমধামে আছেন । অথব! তিনিও ন! জানিতে পারেন।” 

অপর একটি সুক্কের ( ১০।১৬) প্রথমে তিনটি খকু আমরা উদ্ধত করছি 

যার মধ্য দিয়ে মৃতের প্রতি খণেদের কবির মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে : 
“হে অগ্নি! এই মৃত বাক্তিকে একেবারে ভম্ম করিও না, ইহাকে ক্লেশ 

দিও লা, ইহার চর্ম বা ইহার শরীর ছিন্নভিন্ন করিও না। হে জাতবেদ]! 
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যখন ইহার শরীর তোমার তাপে উত্তমরূপে পক্ক হয়, তখনই ইহাকে 
পিতৃলোকদিগের নিকট পাঠাইনা দেও। হে অগ্নি। যখন ইহার শরীর 
উত্তমরূপে পক করিবে, তখনই পিতলোকদিগের নিকটি ইহাকে দিবে । যখন 
ইনি পুনর্বার সজীবত্ব প্রাপ্ধ হইবেন, তখন দেবতাদিগের বশতাপন্ন হইবেন । 

হে মৃত ' তোমার চক্ষু সে গমন করুক, তোমার শ্বাস বায়ুতে যাউক। তুমি 

তোমার পুণাফলে আকাশে ও পৃথিবীতে যাও। অথবা যদি জলে যাইলে 
তোমার হিত হ্ম-_-তনে জলে যাও! তোমার শরীরের অবয়ব গুলি 
উদ্ভিজ্জবর্গের মধ্যে যাগ অবস্থিতি লাভ করুক।” 

ধ্েদের সথবিখাত মক্ষ-স্থক্রটির তর্জমাও এখানে দেওরা গেল € ১০1৩9) 

যা থেকে সে-বুগের সাধারণ মানসকে চিনতে স্তবিধ। হবে। এই সুক্কট 
উত্তমপুরুষে কথিত, দ্যতক'র স্য় বক্তা ; 

“বড় বড পাশাগুলি ঘন হকের উপর ইতশ্তঃ সঞ্চালিত হর, দেখিনা 

আমার বড়ই আনন্দ হয়' মুজবান নাষক পবতে যে সোৌমলতা জন্ো, তাহার 

রঙ্গ পান করিতে যেমন পতি জন্মে, বিভীতক কাষ্টনযমিত ক্ষ আমার পক্ষে 

তেমনি গ্রীতিকর ও তদ্ধপ মামণুক উতৎমাহিত করে আমার এই কধপবাতী 

পত্রী কপন€ মামার প্রতি বিরাগ এন্শন করে নাই, কখনও মামার নিকট 

লঙ্গিত হয় নাই। £সই পরী গ্রামার নিজের ও আামার বদ্ধুবর্গের বিশেষ 
সেবাশ্বশবা করেত ! “কন্ধ কেললমান্ত্র পাশ র অন্রাধে আমে “সই পরম 

মন্রাগিপ ভাগাতুক তাগ করিলাম যেন্যক্ষি পাশাঞ্ডা করে তাহার শ্বশ 

তাহার উপর বিরক্ত, স্ত্রা তাহাকে ভগ করে, যদি কাহারও কাছে কিছু মাঞ্রা 

রে, দিবার লোক কেহ পাই যেন্গপ বৃদ্ধ ঘোটককে কেহ মূল্য দিদা ক্রয় 

করে না, সেইরূপ ন্যতকর কাহারও নিকট সমাদর পার না! আমি যখন মনে 

ভাবি) দ'র এই পাশথেল: করিন ন।, ভথন খেলার সঙ্গীদের দেখিলে তাহাদের 

নিকট হইতে রিনা বই, কিন্ত পাশাগুলি আন্দর শিকঙ্গল যুক্তিতে ছকের উপর 

বদির! আছে দেপিন্। আর থাকিতে পারি না। যেন্ধপ শ্রষ্টা নবী উপপতির 
নিকট গমন করে, মামিও তদ্রপ খেলার সঙ্গীদের ভবনে গমন করি ইভার। 

কখনও নিচে নামিতৈচে, কখনও উপরে উঠিতেছে, ইহাদিগের ২ ত পাই, কিন্তু 
যাহার হত আছে। তাহার; ইহাপদিগের শিকট পরাজয় ম্বীকার করে। ইহার! 

দেখিতে প্রীনৃক্ত, জলন্ত অঙ্গারের স্যার ছকের উপর বনিয়া আছে। স্পর্শ 

করিতে শীতল, কিন্ধ হৃদয়কে দগ্ধ করে ।” 



ভারতীয় সাহিতা : সংস্কৃত ১৭ 

উদ্ধত অংশগুলি থেকে অন্তত এটুকু বোঝা যায় যে বিষয্ববস্ত বা! আয়তনই 

বড় কথা নয়, খথেদকে বিশিষ্টতাম যা মণ্ডিত করেছে, তা হচ্ছে রচনার 

কাব্যগুণ, যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বলিষ্গতা ও লারল্য এব' দর্বোপরি প্রকৃতি ও 

মান্ুষের প্রতি কবিদের আশ্চর্য যযতবোধ 1১ 

৪॥ অথর্ববেদ 

ধগ্গেদের পর আর যে তিনটি বেদের কথা আমরা জানি সেগুলি হচ্ছে 
অধর্ববেদ, লাঘলেদ ও যজর্ধেদ। এই তিনটির মধ্যে অবর্বেদই সবচেয়ে প্রাচীন, 

যার কোন কোন মংশ প্রাচীনতের দিক থেকে থণ্েদের প্রায় সমকালীন । 
ভারতীয় সাহিত্যে অথর্ববেদের প্রাচীনতম নাম হল অখর্বাঙ্গিরস, অর্থাৎ 

অথর্বম ও ম্াঙ্গিরল । এই দ্রটি শব্দের তাৎপম ামরা পরে ব্যাখ্যা করব। 

অথর্ববেদের দুর্টিমানত্র শাখা বছমানে টিকে মাছে শৌনক ও পৈপ্ললাদ। 

অথর্ববেদে মোট ৭৩১টি স্বক্তু আছে যেগুলি ২০টি অধায়ে নিন্তস্থ । অথর্ববেদের 

এক-মপ্মাংশ ঝথেদ থেকে সংগৃহীত হয়েছে 

কুড়িটি ধ্যায়ের প্রথম সাতটি অদ"ধা “ছাট ছোট শ্ক্ের সমটি, প্রতিটি 

স্ক্রু করেকটি করে শ্রেরকে নিভক্ক ' অষ্টুম গেকে চতর্ছশ ন্ধাঁর এব" সপৃদশ 

অধায়ের শুক্র গুলি দীপ ধরনের! পন্গদশ ও যোডশ অধা'্য দুটির অধিকাংশই 
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গছ রচিত। নির্দিষ্ট বিষয়বস্তর ভিত্তিতে অধ্যা়গুলি বিভক্ত হয় নি, শুধু ছুটি 
অধ্যায় ব্যতিক্রম, চতুর্দশ অধ্যায়টি বিবাহ-সংক্রান্ত এবং অষ্টাদশ অধ্যায়টিয় 
সামগ্রিক বিষয়বন্ত্ হচ্ছে মুতের সৎকার | মোটের উপর অখর্ববেদের ভাষা ও 

ছন্দ ধণ্েদের অনুরূপ হলেও, কয়েকটি ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত আধুনিকত্বের 

নিদর্শন আছে। 

অথর্ববেদের কোন কোন অংশ ধথেদের সমকালীন হলেও অধিকাংশই যে 

পরবর্তী কালে রচিত তার প্রমাণ হিমাবে বলা যায় যে ভারতবর্ষের এমন সব 

স্থানের উল্লেখ অথববেদে আছে গুলির কথা ধথেদে বলা হয় নি। অখরববেদে 

বর্ণিত যে সমাক্গ ব্যবস্থার চিত্র আমর! পাই তার সঙ্গে ধখেদবর্ণিত সমাজ- 

ব্যবস্থার পার্থকা ছুক্থর। ভুঁতীফুত অথববেদে খগ্েদের দেবতাদের চরিত্রের 

পরিবর্তন ঘসেছ্ছে। 

একন্ধ অধর্বনবেদের প্রধাশ বশিষ্টা হচ্ছে জাছ্যন্ত্র যেখখুলির উদ্দেশ্য 

অপদেনতাদের তুষ্টিবিপন, বহ্গদের আশীর্বাদ এবং শক্রুদের অভিসম্পাত 
প্রদান । "আদিম বিভক্ত সমংজের জাহনিশ্বাদ ও তৎকেন্দিক আচ'র-মন্টষ্টান- 

সমূহের নিদর্শন অদবনেদে প্রচুর, কিন্তু এই মকল জাছুকেন্দ্রিক অঠষ্টানসমূহ 

অববেদের যুগেই পেশাদার জাহকরদের হাতে এসে গেছে। এই কারণে 

অথবনেদের এতিহাসিক মূলা প্রতর, কেন না সেখানে মাছে তৎকালীন সাধারণ 

যান্তষের বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠনের প্রতিচ্ছবি; নৃতববিদ 'অখর্বেদ থেকে 

পরতপ্রষাণ তথা পেতে পারেন। 

আমরা এখানে অপরবেদোক্ত কিছু তন্ত্রযস্ত্রেরে উদাহরণ দেব। রোগ 

সারাছনার মন্ত্র দিঘেই মামর। শুরু করছি! এই মন্ত্রগলির কোনটি খোদ 

রে।গটিকেই উক্েশ্যে করে র5ন| করা হবেছে অপনা রোগের কারণ হিসাবে 

কোন অপন্ববেতার উদ্দেশে রচিত হদেছে ; রোগের এক অপদেনতার নাম 

তকমন, যার উদ্দশ্থে এই জাতী অনেক মন্ত্র মাছে । অনেক সমর কোন 

উধধকেও ক্লোকের দ্বারা বন্দন। করা হয়েছে, এবং কয়েক ধরনের উধধের 

উল্লেধও অথর্ববেদে শ্বাছে। এই দিক্ থেকে মথর্ববেদকে ভারতীয় চিকিৎসা 

শাস্ত্রের আদিতষ উৎসও বলা যেতে পারে। এখানে একটি চিকিৎসামস্ত্রে 
অংশবিশেষ উদ্ধত করা হল : 

যে তুমি সকল মান্থযকে হলদে করে দাও 

অগ্নির মত উত্তাপের বশ করে-__ 
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হে জর, তোমার বিলুপ্তি হোক 
যথ] ইচ্ছ] তুমি অনৃষ্ট হও । 

হে জর তুমি মৃজবন পর্বতে যাও 

অখবা বাহলীক দেশে । 

সেখানে একটি ভাগরপানা শূত্র যেয়েকে 
পাকড়াও করে যদৃচ্ছ! নাচাও ॥ ৫1২২।২৭ 

এরপর মন-দেওয়া-নেওয়া বিষয়ক মন্ত্রগুলির দু" একটি নিদর্শন দেওয়া যাক । 

(প্রমাম্পদকে নশীভৃত করার মগ্ত্রতন্ত্রের চাহিদা চিরদিনই আছে একথা বলাই 

বলা, মদিক থেকে অধর্ববেদের যোগানও প্রচুর । শুধু মনের মানুষকে 
পাওঘা জন্যই নয়, সপ্রীবিনাশ বা! প্রতিদন্দ্ীর নিধনের উদ্দেশ্তেও প্রচুর মন্ত্র 

রচিত হয়েছে । এই রকম একটি মন্ত্রের উল্লেখ এখানে করছি ! মন্ত্রটি হচ্ছে : 

"হে মক তাকে পাগল করে দাও । হে অগ্নি, হে বাযু, আমার ভালবাসার জদ্য 
সে পাগল হোক (১।১৩০।৪ )।” অবশ্ঠ মন্ত্রপাগের আগে কিছু কিছু আচার- 

অন্বষ্ঠানও আছে, যেমন যাকে ভালবাসবে তার একটি মৃন্তি তৈরী করে একটি 
জলন্থ শলাকা দিয়ে সেই মৃততিটির হৃদয়দেশ বিদ্ধ করে নিম্নলিখিত মন্ত্রট বলতে 
হবে £ "প্প্রষ তোমাকে উত্তপু করুক, যেন বিছানায় তোমায় স্ুস্থির হয়ে 

থাকতে না হয়! আমি কামের তীর দিয়ে তোমার হৃদয় বিদ্ধ করেছি । এই 

তীরের ফলায় আছে প্রত্যাশা, প্রেমের বিষ যেখানে লাগানো আছে; তীরের 

দণটি হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন কামনা, ঠিকমত নিক্ষেপ করলে কাম তোমার হাদয় , 
পিদ্ধ করবে, ইত্যাদি |” (৩২৫) 

মন্ত্রগুলি সর্বক্ষেত্রেই বূপকধর্মী বা অলীক বা অর্থহীন নয়। অনেকক্ষেত্রেই 

সেগাঁল বিশেষ কান্যপ্রণ প্রাপ্ন হয়েছে । পারিবারিক শান্তির উদ্দেশ্যে রচিত 
একটি এন্ত্র অথর্ববেদে (৩৩০) আছে, যার অনবদ্য বঙ্গান্নুবাদ করেছেন 

সতোন্্রনাথ দত্ত । সেটি এখানে তুলে দেওয়া হল। 

এ গৃহে শান্থি করুক বিরাজ মন্ত্রবচন-বলে, 

পরম ;ইক্যে থাকুক সকলে দ্বণা যাক দূরে চলে; 

পুত্রে পিতায়, মাভা ছুহিতায় বিরোধ হউক দূর, 
পত্রী পতির মধুর মিলন হোক আরো সুমধুর ; 



২০ গ্রাচীন বিশ্বসাহিত্য 

ভায়ে ভায়ে যদি ত্বদ্ঘ থাকে তা' হোক আজি অবসান, 

ভগিনী যেন গো ভগিনীর প্রাণে বেদনা করে না দান 

শুনে জনে যেন কর্মে চনে তোষে সকলের প্রাণ, 

নানা যন্ত্রের আওয়াজ মিলিয়া উঠুক একটি গান। 
অথর্ববেদের দেবতার? মোটামুটি খগেদের দেবতাদের সঙ্গে নাষের দিক্ 

থেকে অভিন্ন, তবে তাদের চরিত্রের রীতিমত পরিবর্তন ঘটেছে । খখেদের 

প্রায় প্রতিটি দেবতারই প্রারুতিক প্রচ্ছদপট আবিষ্কার করা যায় কিন্ত 

অধর্ববেদে তা অস্পষ্ট হয়ে গেছে । খধগ্েদের ইন্দ্রের সঙ্গে অথববেদের ইন্জের 
চরিত্রগত পার্থক্য প্রচুর, এখানে ইন্দ্র নিতাশ্বই দানবহন্ত। তার পিছনের 

প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল একেবারেই মদ্রশ্ত হয়েছে। অন্যান্ত দেবতাদের ক্ষেত্রেও 

একই অবস্থা । অথববেদে হরেকরকম নতুন দার্শনিক তত্ব উল্লিখিত হয়েছে যে- 

গুলির উল্লেখ ধগ্থেদে নেই , বেশির ভাগই হ্টি-সম্পকিত, তবে এধানে খগেদের 

অন্ুসন্ধিংসা নেই, সমস্থই. কৃত্রিমতায় ভরা, আগাগোড়াই রহস্যমঘতায় পূর্ণ। 
স্রষ্টা হিসাবে প্রঙ্গাপতি নামক এক নতুন দেবতা এখানে কল্পিত হয়েছেন । 
কখনও বা জগত স্ত্তির আদি কারণ হিসাবে কাল বা সময়, কণনও না! প্রাণ, 

কখনও বা তপ: ইত্যাদি অপর্ববেদে কল্পিত হয়েছে! এগুলির বর্ণনা উদ্ভট 

একটির সঙ্গে অপরটির £কান সামক্সশ্যবিধান করা যাহ না) এইগুলি 

বিশেষভাবে উল্লিখিত হরেছে অথববেদের উনবি'শতিতম মধ্াথে ্ 

জগৎ শ্ষ্টির কারণ হিস।নে মথবনোদ যতরকম উদ্ভট কম্না মাছে 

সেগুলির মধ্যে রোহিত হুকটি নিশেষভানে উল্লেখষোগা । এপানে রোহিতকে 

( মনুমানে মনে হয় সম ) হগত হ্টির কারণ বলা হয়েছে আবার ওহ একই 

বস্থকে ওই নামেরই এক রাজার সঙ্গে গ্ুলিয়ে ফেল! হয়েছে! 'শাবার একটি 

স্ুক্তে (91১১) বীপদুক একটি ন1ডকেই দ্গত শর মূল কারণ বল! হয়েছে । 

তবে অথর্ববেদের সকল তবচিশ্থাই উদ্ভট নয় । যদিও খণেদের নাসদাদ সক্কের 

(১০১২৯) মত উচ্চমানের দার্শনিক ছিজ্ছাসা অথবনেদে নেই, তথাপি 

অথর্ববেদের কোন কোন অংশ নিশেষলাবে হনয় গ্রঃহী । এই প্রসঙ্গে মথববেদ- 

নর্ণিত পৃথিবী সৃকটি বিশেষ উল্লেখযোগা (১১১) 1 এ৩টি ক্পেক ভিত এই 

স্কট দার্শনিক চিন্ক। ও কাব্য গুণের অপূর্ব সমদ্বয় । 
অখর্ববেদের প্রধানতম মুলা নতবমূলক । আদিম পর্যায়ের ধ্যানধারণা ও 

আচার-অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত এত বিস্তৃত সাহিতাগত নিদর্শন ইন্দো-ইউরোপীঘ, 
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ভাষার আর কোথাও নেই । 'অথর্বেদ-বর্ণিত মন্ত্রতন্ত্র ও আচার-অনুষ্ঠানের 

সঙ্গে পৃথিবীর নানা উপজাতির আচার-অনুষ্ঠানের বিস্ময়কর সাদৃশ্য চোখে 

পড়ে | 

৫॥ সামবেদ 

সমবেদের মোট তিনটি শাখা কৌথুম, রাণয়নীয় এবং ছৈমিনীয় বা 
তালবকার, কিন্ত এগুপির মধো কৌথুম শাখাই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত । 

এই শাখাটির ছুটি মংশ, আচিক ও উত্তরাটিক! উভয় অংশ মিলিন্ে মোট 
শ্লোকের সংখ্যা ১৮১০টি, এব পুনকুক্তি বাদ দিলে ১৫৪৯টি, কিন মাত্র ৭৫টি 

ছাড়া নাকি স্বগুলি খগ্গেদের অষ্টম ও নবম মণ্ডুলে পাওয়! ঘা, শ্লোকগুলি 

গাযত্রী বা প্রগাথ ছন্দে রচিত, একান্ঘই সঙ্গীতের প্রয়োজনে | 

সামবেদের প্রথম অংশ, যাকে গাচিক বলা হয়, মোট ৫৮৫টি গ্ুবক বা। খকু 

নিষে গঠিত হযেছে । সাম বা সামন, যে কথাটি দিয়ে সমগ্র সংহিতাটিকেই 

চিত করা হয়, ত1র অর্থই হল গান ' জাঘবেদের স্থবক না ধকৃণগ্ডলিকে 

যোনি মাগাও দওয়া হর! চ508107005৭-এর সঙ্গে উতরতামূলক 
জাছুবিশ্বাসের যে সম্পর্ক নৃতন্রবিদেরা নে থাকেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে 

'যোনি' শব্দটির বানহার বিশেষ তাৎপধসম্পন্ন (ভূমিকা ছষ্টবয ); সামবেদের 

দ্বিতীর অংশ, যাকে বলা হথ উত্তরািক, তা হল অ'সলে একটি “নশেষ ধরনের 

স্তোত্রপকলন যেখানে প্রতি স্থোত্রে সাধারণত তিনটি করে ঝক বা স্তবক 

থাকে | উদগাত! € যজ্ঞ না জ্ঞাছু-মন্ুষ্ঠানের চার ধরনের পুরোহিতের প্রয়োজন 

হত-__হোত!, উদগাতা।, অধর এবং ত্রাহ্মণ' উদগাতার কাক্ত ছিল যজ্ঞস্থলে 
গান গাওয়া) প্রপণযে মাচিক অংশ যারকত শ্তরগ্ুলি আয়ন্ত করবেন এনং 

ত!রপর উন্বরাচিক মংশের সাহাযো তিনি খগ্রেদের "স্থাত্রগুলি স্থুর করে 

১। অধর্ধবেদের সম্পাদনা £ 2১০6৮ এবং ভা 81609, ১৮৫৬; দ্বিতীর সম্পাদনা 0. &%. 

1800090, ১৯৯৫, 755516 0716085] 866019৪ সপ্তম ও অষ্টম খণ্ড; ইংরাজী জঙগ্গবাদ 

টি. ঘা লং 90180৮, ১৮৯৫-৯৬ এবং জা. 70. ৮18067 ১৯০৫: বাছাই আংশেক ইংরাজী 
অগবাদ 21. 21. 81000261910, ১৮৯৭ 8০০76 739073 07 016 258 9৩195-এন্স ৪২তম খণ্ড; 

আংশিক জারান অন্ুযাদ: এ. 011, ১৮৮৮) &, [00 518, ১৮৭৮ ; পূর্ণাজ জামান 

অনুবাদ 4. দা৩৮০ (১-৫, ১৪, ১৮ অধায়), ১৮৯৫-৯৬; পু, 451£90চ ( ১৫ অধ্যায়) 

এবং ০* &' ম02৩28 (৬ অধ্যার ), ১৮৮৭ ; ফরাসী অনুযাদ (৭১৩ অধার) £ চ. নু 
১৮৯১-৯৬ | 
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গাইবেন। তবে সামবেদের সকল গানই জনসমক্ষে গাওয়া হত না, ছু ধরনের 
গান ছিল, গ্রামগেয় ও অরণ্যগেয়। 

বিশুদ্ধ সাহিত্যগত দুষ্টিকোণে সামবেদ ধণ্যেদের কতকখুলি শ্লোকের 

সংকলনমাত্র, কিন্তু ত: সত্বেও সামবেদের এঁতিহাসিক ও নৃতান্বিক মূল্য 

অপরিসীম । আদিম সমাজজীবনে সঙ্গীতের তাৎপর্য যেকি তা আমরা 

ভূমিকায় আলোচনা করেছি. সামবেদের সঙ্গীতের সাথকতা ততটা সঙ্গীতে 

নয় যতখানি সঙ্গীতের আচার ন' লা 091. উন্তরকালে পুরোহিতের! এ 

গানগুলিকে ঘে উদ্দেশে প্রযোগ করুন শা কেন, সামগান্র প্ররূত উৎস 

অনুসন্ধান করতে গেলে আমমান্দর স'মনেছের থুগের “চষে অনেক পিছনের 

দিকে যেতে হবে '১ 

৬॥ যজুর্বে্ 
সাষবেদ যেমন উপ্াতা নামক পুরেতিত শ্রেণীর সঙ্গের পুস্থক) যজবেদ 

সেইরকম অধবর্য নামক পুরোহিত শ্রেণির কমকাচ্ুর উপদোগী গ্রন্থ যবে 
দুডাগে বিভক্র-শুত ও কুন শুক যজবেদের একটিমাত্র শাগা পাওরা যায় 

ধার নাম নাজসনেয়ী স্ংহিতি কষ ফজর্দেদের শা) চারটি, যধা-কাসিক 

সংহিতা, কপিষ্টল-কঈ-স-চিত', তৈরী না আপপ্থঙ্গ সভিা এব" অত্রাবণী 
সংহিতা । 

বাজননেয়ী স*হিতা এই গ্রন্থের তথাকছিত্ত প্রবক্ষ! বাক্তসনদের নামাভসারী । 

এই সংহিতার ''বার ছুটি সঙ্গরণ আছে--কাত ও মাধান্দিন, আবশ্সা উডভষের 

মধ্যে প্রভেদ আর্ত সামান্থ . বংজসনেহী সতন্চ্জ। মেটি ৪০টি অধায়ে নিভক্,। 

কিন্ধ যতদূর মনে হন, শেনের ২১টি অধান পরুন কুল রচিত হয়েছে । প্রথম 

দুটি অধ্যায় হচ্ছে দ্পূর্ম'স অপ অমাবন্যা! পৃলিমার হজ্জ তৃতীয় অধায়ে 

গার্বস্থ যক্ঞসমূত স্থান পেরেছে । চতুর্থ থকে দশম অধাগের বিমযুবগ হচ্ছে 

সোষষজঞ। একাদশ “পকে আষ্টানশ হধযাতে মাঞ্ছে গাথা মন্ত্র ও ক্রিসাপন্ধতির 

বর্ণনা, বিশেস করে অগ্রিচয়ন পদ্ধতি, উননিশ তক একবি'শ অধায়ে 

আছে লৌত্রামণ অন্গ্গানের কণা দ্নিশ থেকে পঞ্নিতশ অধায়ে আছে 

১। সাঞবেনের কৌথুম সম্পাদনা ও আশ্রবাঙ্গ করেছিলেন বেনফি ১৮৪, ব্ীষটাব্দে। 

উসতাবত পামশ্রমী মামবেদের ওই শাপার আরও একবার সম্পাদনা ও বঙ্গানুবাদ করেছিলেন 

১০৭৩ জ্রী্টাবে | রাপয়নীর শার,র সম্পাদষা ও ইংয়াজী অনুবাদ করেছিলের এ. 965%520800 

১৮৪২ ্রীষ্টান্দে। জৈজিনীয় ংহিতার দম্পাদনা : ৮ম, 01800 ১৯৯৭ । 
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অশ্বমেধ যজের কখা। মূল সংহিতা এখানেই শেষ হচ্ছে। পরবর্তা অধ্যায়-. 
গ্লিকে বলা হয় খিল বা পরিশিষ্ট । 

কৃষ্ণ যনূর্বেদের চারটি শাখার মধ্যে কপিষ্ঠল-কঠ-সংহিতার ঘৎসাষান্ত অংশই 
এ প্ন্থ পাওয়া! গেছে । বাকি তিনটির বিষয়বস্ত বাজসনেক্ী সংহিতার অন্রূপ 

তবে এখানে আচার-হ্ষ্ঠানের বিশদ বর্ণনা আছে য| পূর্বোক্ত সংহিতায় 

অন্থপস্থিত। এই কারণেই পণ্ডিতের! বলেন যে কৃষ্ণ যর্বেদ অধিকতর 

প্রাচীন, এবং কৃষ্ণ ঙ্গবেদের বিষয়বস্ককে প্রয়ো্ছনান্থষারী লাজিয়ে গুছিবে শুরু 

মুর্বেদ বা বাজসনেদ্ী সংহিতা রচিত হয়েছিল 
যজ্র্পেদের মন্ত্পমূহ স্থানবিশেদে শ্রোকে ও স্বাননিশেষে গছ্যে রচিত 

হয়েছে । যন্্রর্েদ মূলত ব্াদ্ষণদের গাইড বুক, বকুনব্যে ধ্েদের সারলা 

একেবারেই মন্বপস্থিত ' আগাগোডা রহশ্যযয়ত| ও দ্ুঙ্োধাতার্র ভরা এই 

গ্রন্থ সাধারণ পাঠকের পক্ষে এতকনারেই দ্ষ্পাঙা, বন্কব্যসমূহের সামঞ্স্যাবিধান 

করাও একেলারে অসম্ভন, একমাত্র কই্টকরনার আশ্রর ছাড়া। য্গুবেছের 

দেবতাদের মধো অগ্রির প্রাধান্য বেশি কেন শু আছিতে অগ্নি দেবগণের 

পুরেহিতত হিলেন। 

তবুও মনে হর, শ্রধুহ পুরোহিতদের উপযোগী গ্রন্থ বলে ঘোষণা করে 

যছগবেদের প্রতি কিছুটা অবিচার কর হনেছে ; ধর্মের ইতিহাসে প্রাথনা, 

মন্ত্রপাঠ ও আচার- অভ্গানের তথ: যাগযজ্ঞাদির উৎস যারা অন্বেষণ করতে চান, 

তদের কাছে যছর্বেদ অবখাই আকদণীয় হবে তবে আমাদের বঙমান 

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একতা নলতে হবে যে যহুর্বেগের সাহতামূল্য 

যৎসামান্য 1১ 

৭॥ ব্রাক্মণগ্রন্থ সমুহ 

চলতি ধারণা অন্থযায়ী ব্রাঙ্মণগ্রস্থগুলিকে বেদের ব্যাখা বলা হদ। এই 
পযায়ের গরন্থগ্তলি সম্পকে মক্ষমূলর বলেন, "ভারতীয় সাহিতোর ছাত্রদের কছে 
এই ব্রান্ষণণ্যগ্ণগুলির ততই আকরণণ থাবুক না কেন, সাধারণ পাঠকের কাছে 

০০০০ শি পেশী এত শশী ৮ 

১। মহীধরের টাক সঙ বাঞজননেয়ী সংহিতা এব মাধবের টীক সহ তৈত্তিরীয় সংক্িতার 

সম্পাদপা করেছন, কের (/৮:); মৈআংণী সংহিতা ও কাঠক-সংছিতার সম্পাদনা 

করেছেন ০০ 8০):০9871; কপ্সিগ»ঠ-সংহিতার £স্পালনা করেছন হঘুবীর ১৯৩২ তীষ্টা্ছে । 

ইংরাজী অনুবাদ : বাজসনেরী সহি্কী চি, চে লু, 3717189, ১৮৯৯; তৈস্তিরীর সহিত! 
&, ৪. 16168 ১৯৪ 
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এগুলির আকর্ষণ যৎসামাস্ত । ভারতীয় মনের ইতিহাসে এই ব্রাক্ধগগ্রশ্বগুলি 
কোন্ স্থান পূর্ণ করে সেটা আগে থেকে জেনে না নিয়ে কেউ বদি এগুলি 

পড়ার চেষ্টা করে তাহলে সে বিরক্ত না হয়ে দশ পাতার বেশী পড়তে 
পারবে না ।” 

আমলে কিন্তু সামবেদ যেমন উদশীতা নামক পুরোহিতদের আশ্ররস্থল, 

যকুর্বেদ যেমন অধবযুদের, তেষনি হোতাদের জন্য এই ব্রা্গণগ্রস্থসমূহ । এক 

একটি বেছ্রে সঙ্গে কবেকটি করে ব্রাহ্মণগ্রস্থ জুড়ে দেওয়া হয়েছে । খখেদের 

দুটি ত্রাহ্ষণ, এতরের এবং কৌধীতকি ;: সামবেদের তিনটি, পঞ্চবিংশ, 
ষড়বিংশ এবং উমিনীয় ; 'অখর্বেদের একটি, গোপথ এবং যঙ্তরধেদের তিনটি 
কঠ, তৈত্তিরীয় এবং শতপথ : এগুলি ছাড়াও ব্রাহ্মণ হিসাবে আরও ছু'একটি 

গন্ধ মাছে যেগুলি পাদটাকায় উল্লিখিত হয়েছে । 

ধঞ্ধেদের ছুটি ব্রাহ্মণ, পতরেছ এবং কৌধীতকি বা শাংখ্যায়ন। এ্তরেয় 

ব্রাহ্ণ চল্লিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত, গ্রতিটি অধার আটটি করে পঞ্চকে বিভক্ু । 

সম্ভবত মহিদাস এতরের এই গ্রন্থের সকলক 1 এই গ্রন্থের লিষয়বস্থ 

সোমযাগ, অগ্নিহোত্র এন" রাজঞয় যজ্জ। এই গ্রস্থের শেষ দশটি অধ্যাদ 

সম্ভবত পরবর্তীকালে রচিত হরেছে। কৌষীতকি বা শাখ্যায়ন ব্রাঙ্ছণ 

তিরিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত, বিষয়বস্ত্র এঁতরেয় ব্রাহ্মণের অনুরূপ, প্রথম ছুটি 

অধ্যায়ে আছে সাধারণ গাহস্থ যাঁগধজ্ঞ, বিশেষ করে অগ্রিষজ্ঞ, এবং সপুম থেকে 

ত্রিংশ অধ্যায় পর্ন্থ বিল্ৃতভাবে সোম্যাগের খুটিনাটি বণিত হয়েছে । 

সামবেদকে কেন্দ্র করে যে ব্রাঙ্গণগ্রপ্গুলি রচিত ইয়েছে সেগুলির মধ্যে 

প্রথমেই উল্লেদ করতে হয় পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণের কথা । এই গ্রন্থটির অপর 

নাম তাগুমহাব্রাক্ষণ, এব* এটি একটি "সতান্থ প্রাচীন গ্রন্থ যেগানে আনেক 

গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন কথা ও কাহিনীর উল্লেখ পাওরা যার়। এই গ্রন্থে 
বিশেষভাবে ব্রাত্যষ্টোম যক্তের কথা আছে ' সামবেদের আর একটি ব্রাহ্মণের 

নাম হচ্ছে বড়বি'শ ত্রাঙ্গণ, এটি পঞ্চবি'শ ত্রাহ্মণেরই পরিশিষ্ট । লামবেদের 
তৃতীয় ত্রাঙ্মণটির নাম হচ্ছে জৈমিনী ব্রাহ্মণ যা পৃববতী গ্রন্থ ছুটি থেকে আরও 
অনেক বেশ পুরাতন, এবং ঘ। ধর্ন ও কথাকাহিনীর ক্ষেত্রে সবিশেষ গুকুহপূর্ণ। 

এই গ্রস্থের অভি সামান্য অংশই মাত্র পাওয়া গেছে । 

কষ যছর্বেদের প্রধান ব্রাহ্মণ হচ্ছে তৈত্তিরীয় ত্রান্ষণ যা পর্বকিত তৈত্তিরীয় 

সংহিতার অন্রশ্ততি। এতে পুরুষষেধ যজ্ঞ (যেখানে নরবলি দেওয়া! হয়) 
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সম্পর্কে বিশেষ তথ্য দেওয়া আছে। কৃষ্ণ যনুর্ধেদের আর একটি ব্রাহ্মণের 
নাম হল কঠ ব্রাহ্ষণ। শুরু বুর্বেদের একটি মাত্রই ত্রান্ধণ আছে বার নাম 
শতপথ ব্রাহ্মণ যা এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহদায়তন। এই 

গ্রন্থটিরও দুটি শাখা আছে কাগ ও মাধ্যন্দিন। সমগ্র গ্রন্থটি চোদ্দটি খণ্ডে 

বিভক্ত । অথর্ববেদের সঙ্গে সংযুক্ধ ব্রাহ্মণের নাম গোপথ ব্রাহ্মণ | 

ব্রাহ্মণ গ্রন্থ গুলিকে সংহিতার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলেও, ছুই শ্রেণীর গ্রন্থের 

চরিত্র সম্পূর্ণ পৃথক আসলে ত্রাহ্মণণ্রস্থগুলি ত্রাহ্ধণদের নানাপ্রকরে 

স্বাণসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই বুচিত হছ্গেছিল । প্রায় প্রতিটি ব্রাঙ্ণগ্রন্থের বিষয়নস্তই 

একই রকম । প্রাচীনতম ত্রান্ধণগ্রশ্থ গুলি বহুলাংশে পরবতী সংহিতাগুলির 

কান কোন অংশের সমকালীন, রচনাকাল আন্ঘমানিক ৮** থেকে ৬০০ 

খা্ুপূবানের মধ্ো ।  ব্রাহ্মণগ্রন্থ গুলির মধ্যে যে ধর্মবাবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে 

তার সঙ্গে ধর্থেদের ধর্মের পাথকা সুস্পষ্ট । যাগযজ্ঞ ও ব্রাহ্গণপ্রাধান্যই এখানে 

প'কাপাকি স্থানলাভ করেছে ।  দর্টান্স্বূপ শতপথ ব্রাহ্মণ থেকে একটি 

অগ্রচ্জেদ উদ্ধৃত করা যান: "ঘ'রকমের দেবত' আছে, তার মধ্যে ব্রাহ্মণ 

ম'মরূপী দেনতা । “বতারা লাভ করেন ষঙ্জ্রের ভাগ, এব" ব্রাহ্ছণ দক্ষিণ! | 

এই দুঙিরঞ্চকে সন্ধ্র না করলে বিপধঘ অনিবার .” ব্রাহ্মণদের সম্পত্তিতে 

০ ভা হপ্রক্ষেপ করতে পারবেন না, ব্রাহ্মণের কেশাগ্র ম্প্শ করার ক্ষমতা 

তার নেত। 

ব্াহ্মণগ্রন্থমমুহ্র নিযয়বস্থ মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত, বিধি ও অর্থবাদ । 

প্রথমটি হচ্ছে নিদেশ, দ্বিতীগটি হচ্ছে ব্যাধ্যা। নিদেশ গুলি বহুক্ষেত্রেই অথ্হীন, 

প্রম্পরনিরোধী ' এককথার, ব্রাহ্মণসাহিতো যঙ্ঞানষ্টনের চেয়ে বড় আর 

কিছুই নেই, গ্রস্থকর্তাদের একমাত্র আদর্শ ছিল যজমান, এবং অবশ্বাই 

পুরোঠিতদের, এঁহিক স্থনমৃদ্ধি লাভ করা । নে ব্রাহ্ষণগ্রস্থনমুহে ইতিহাস, 

আখান ল পুরাণেরও কিছু কিছু স্থান আছে । এদিক “থকে ওল্ড টেস্টামেণ্টের 
তালমুদ ও মিদ্রাসের সঙ্গে ত্রাহ্ধণণ্রস্থ গুলির কিছু কিছু চরিত্রগত মিলও 

মাছে । খখেদ-কখিত উবশী ও পুরূরবার কাহিনী শতপথ ব্রাদ্ধণে স্থান 

পেয়েছে ! এঁতরেয় ব্রাহ্মণে আছে বিখাত শুনঃশেপের কাহিনী । এ ছাড়া 
স্রিরহশ্য শিষ়েও অনেক কাহিনী ব্রাহ্ষণ গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় :৯ 

১ সম্পাদনা; উভয়ের হাঙ্গণ (অফ, ১৮৭৯; আগাসে, ১৮৯৬), শতপথ ব্রাঙ্গণ 

ধভেবর,। ১৮৮৫), তৈগ্িরীর ত্রাণ (রাজেজ্্রলাল মিভ্র, ১৮৫৫ ৭৯), গোপধ ব্বাঙ্গণ (শিত্র 
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৮৪ আরণ্যক ও উপনিষদ 
অনেক সমম্ব ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক এবং আরণাক ও উপনিষদের মধ্যে 

সীমারেখা স্বম্পষ্ট নয়। প্রচলিত রীতি অন্থঘায়ী আরণ্যকসমূহ কোন না কোন 
ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের সঙ্গে সংযুক্ত, পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ-গ্রগ্থলমূহ কোন না কোন সংহিতার 
সঙ্গে সংযুক্ত! উপনিষদগুলি আনার একই ভাবে কোন না কোন আরণাকের 
সক্রে সংযুক্ত । 

অর্থা২ গুছিয়ে বলতে গেলে ঝগ্সেদের ছুটি ব্রাহ্মণ এ্তরেয় ও কৌধীতকি 

ব্রাহ্মণ, তুটি মারণ্ক-এতরেয ও কৌমধীতকি আরণ্যক; এব" ঢুটি 
উপনিষদ__-এতরের ও কৌমাতকি উপরনিমদ । অনুরূপভাবে মামবেদের তিনটি 

ব্রাহ্মণ__পনিশ্, ষড়াবিশ ও ইজমিনীর ; তিনটি আরণ্যক -আরণাক 

মংহিত', আরণাক গান এব" টজমিনীর উপনিষদ ব্রাহ্মণ , এব হাটি উপনিলত 

ছান্দোগ্য এবং কেন যজুবেদের "মাটি £তনটি ব্রাহ্মণ, ক, তততরার ৪ 

শতপথ ; তিনটি আরশাক কঠ-উতন্িরীর ও শপথ) এবং হুপটি উপনিষদ 

কঠ, তভ্তিরীঘ়। মৈত্রী না মত্রাযপান্, “দতাহতর, বৃহদারণাক এব ঈশা । 

অথববেদের ব্রাক্ষদ একটিভ, শোপর ব্রাঙ্ষন ) এই বেপের কোন শ্ারণাক 

নেই, তবে উপনিষদ আছে তিনটি দুশ্ক* মাউুকা এব প্রশ্থ 
কিন্ধ কাগছে কলম পুবলৃত? গ্রন্থতলির সঙ্গে দৃক্ত হলেও মারণাক ও 

উপনিষদ্সমূহের চরিত্র পূরবী গ্রন্থ গুলির চেছে পক আরণাক শন্ধটিই 
স্চিত করে যে এই জানা গ্রগ্ গলে অরণ্যে রচিত হব়েছে ৷ এস যুগে রাজ 
রাজ! ও ধশী বাক্কিন্রে মধো রীতি ছিল 'প্রীচন্ধে ও বার্দকো নানপ্রস্থ 

অবলম্বন করার, মূলত ক্ষত্রিত ক্র গখাছ রাজপুকণ বা শাসকশ্রেণার 

মধোই বশিপ্রস্থ্ের রীতি হিল । 

যাই হোক, সমাজ্ঞ-াণনের নাইরে অরণাবাসের কলে এই বানপ্রস্থী রাজ 
বং রা্রপুরুষের' কিন্তু স্বাধীনভাবে গন্ধ করতেও পরেছিলেন! ঠারা 

৮ বিদ্বাডুষণ, ১৮৭১), কৌমী'কি রা্ধণ (কাশুর়ল, ১৮৯১), দৈবত রাশ্ণ (জীবানন্দ 

বিদ্ভানাগর, ১৮৮১), বড়বিংশ ব্রাঙ্গপ (কীবানন্দ বিস্তাসাগর,। ১৮৮১, এসদিং ১৯৭৮; 

সানবিধান ব্রাঙ্গাণ, সংহিতে(পন্ষিত বাঙ্গদ,। আসের় রাঙ্গণ (বানেল ১৮৭2 ১৮ ৮ উদ), 

বশ রাঙ্ধণ (বানেল, ১৮৭৩), পঞ্চবিশ রাশ (বেদাস্কবাগীণ,। ১০৬৯-৭৪ ); আসুবান £ 

এতরেক় ও কৌধীতকি (কী, 12216672 01161201987868, ২৭ সংখাক গ্রন্থ), এতরের 

( কা্টিন হগ, বঙ্গানুবাদ রামেনহদ্দর জিবেদী ), শপথ (এগেলিং, 9০০6৫ 1/0975 0/ ৫86 2631, 

১২, ২৮, 8১, 8586 সংখ্যকগ্রগথ )। 



ভারতীয় সাহিত্য £ সংস্কৃত ২৭ 

সঙ্গতভাবেই প্রশ্থ তুলেছিলেন এই যে তারা যে আজীবন ব্রাহ্মণদের যন্ত্রণায় 

যাগষজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ করে এসেছেন তার কোন সার্থকতা আদৌ আছে 
কিনা। এই প্রশ্ন আরণ্যকেই প্রতিফলিত হয়েছিল কিস্থ উপনিষদ্সমূচে তা 

আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়েছে | শবশ্য আরণ্যক ও উপনিবছে যে 

যাগযজ ক্িয়াকলা.পর কথা! নেই তা নয়, বরং প্রচুরই আছে। ব্রাহ্মণ এন" 

পুরোহিত সন্প্রদার রচিত এই সমন্ত মংশগুলি আরণ্যক ও উপনিবদসমূহে 

অন্রপ্রনিষ্ট হয়েছে । কিন্ধ সব মিলিয়ে, নিশেষ করে উপনিনদের ক্ষেত্রে, আমরা 

পরিঙ্গার একটি ক্ষত্রিঘ-টাডিশান দেখতে পাই যা চেপে রাখার কান উপান 

নই 

উপনিধদের বঙ্ধবিল। সম্প্রণভাবেই এয ক্ষত্রিয়দর টি এই নিবরে পণ্ডিত- 

বর্গ একমত ; এই ব্রদ্ধতর যে লাক্গণা ধতিহা দেকে ধু যেপুথক তাই নয়, 

ব্রাহ্ধণা ধরতিহোর নিরোধীও বটে, ইউরোপে এব" অগ্কত্র ইতিহাসের কোন 

না কোন ঘুগে রাগ ও গীর্জা, পেট ৪ চাগের সঘাত বেধেশ্ছিল এবং পরিণামে 

শেম পনস্থ রাঈই জয়ী হয়েছে এখানেও সেই একই কেট ও চাচ, ক্ষত্রিয় 

ও বাহ্ধণশর্তরল মাঘষ এবং শেল পমস্থ অই সঘর্জে স্টেট অর্থাৎ ক্ষত্রিহশনিউ 

জবা হয়েছে" ইবদিক ধর্মকে অন্বীকাব করে পরবতী কাছে যে একেশ্বরবাদী 

ভাগবত ধর্ণ এল" নিরীশুরবাদী বেদ ও ১ন ধর্ম গড়ে ওঠে, সেগুলির প্রুলকা। 

সার: ছিলেন ভারা কেউই ব্রাহ্মণ ছিলেন এ" উত্তরকালে এই সংঘাতে হে 

ক্ষত্রিয় শর্কু ভষী হয়েছিল তার প্রমাণ পরবতীকালে ওই তিনটি ধর্জের সানিক 

বিক্ষষলাভ ও টনিক ধর্মের মিক মবলুপ্ি । গৌতিমবুদ্ধ ভাতিভেন প্রথা? 
শন্বীকার করেন নি, শুরু ব্রাঙ্গণাপ্রাধান্কে চালেঞ্ক করেছিলেন এবং 

ক্ষত্রিয়দের বাক্ষণদের উপরে স্থান দিচেছিলেন ' বস্তি বৌদ্ধ ও জৈনধহ 

ব্রা্ষণা জিয়াকাণড ও অনাচারের নিরুক্গে যে প্রতিবাদ জ্ঞানিয়েছিল £ 

প্রতিবাদের আসল বীজ্গ কিন্ত উপনিষদেই পাওয়া! যাবে । 

উপ-নি-সদ কথাটির অর্থ 'কারো নিকটে বসা" । অথাৎ গুরুর নিকট বসে 

লন্ধ “যম জ্ঞান তা উপনিষদ শব্দটির দ্বারা সচিত হয়েছে! আমরা আগেই 

বলেছি, কমেকটি উপনিধদগ্র্থ ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহের ধারামুসারী ! এইগুলি হচ্ছে 

হ।ন্দোগ্য, এতিরেঘ, কৌমীতকি, মহানারায়ণ, বৃহঙ্গারণ্যক এবং কেন: 

এইগুলির মধ্যে এক মহানারায়ণ ছাড়! বাকি সবগুলিই বাদ্ষণ গ্রন্থ গুলির 

কিছুটা! সমকালীন এবং নিঃসন্দেহে গৌতমবুদ্ধ ও পাণিনির পৃববতট 
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দ্বিতীয় স্তরের উপনিষদগুলি যে পরবর্তী যুগের তা ভাষাগত বিচারে সহজেই 
বোঝা গেছে। এগুলি হচ্ছে কঠ, স্বেতাশ্বতর, মহানারার়ণ, ঈশা, মুগ্ডক 
ও প্রশ্ন। এগুলি বুদ্ধপরবর্তী যুগের, এবং পরবর্তী কালের দার্শনিক চিন্তাধারা 
যেমন সাংখা, যোগ প্রভৃতি এগুলিতে অন্থপ্রবিষ্ট হয়েছে । অবশিষ্ট আর ছুটি 

উল্লেবযোগ্য উপনিষদ হচ্ছে মৈত্রায়ণীয় এবং মাওুক্য। এরপর যেগুলি বাকি 

রইল, তা নেহাত কম নম্ন, কেন না উপনিষদের সংখ্যা ১০৮টি, সেগুলিকে 

অ'মর। ধর্বোর যধ্যে আনছি না । কেন না সর্বশেষ উপনিষদ রচিত হয়েছিল 

সম্রট আকবরের সময় -বুও এই ১০৮টির মধ্ো যেগুলির উল্লেখ একান্ 
নাকরলে অবিচার ক. দ্ধ সেগুলি হচ্ছে জাবাল, পরমহংস, স্্রবাল, গর্ভ, 

অথবশিরঃ, বজ্ঞস্থচিক! ইত্যাদি । 

উপনিষদ্দের আসল বিষয়বস্ হচ্ছে ব্রহ্ষবিদ্থা! এই ব্রহ্মবি্গা সন্বপ্ধে 

অনেকেরই কৌতৃহলের অশ্ক নেই । বানপ্রস্থ অবলগ্বনকারী রাজা ও ক্ষত্রির 

রাজপুরুষদের মনে এই চিন্তা ভেগেছিল, যে, যাগষজ্ঞ, ক্রিয়াকলাপ, পুরোহিত 

ও “দবদেবীদের সার্থকতা কি এবং কোখাছধ! তারই উত্তর খুক্ততে গিয়ে 

তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, এই ভ্ুগং ব্রদ্ষেরই গুকাশ, এন 

সেই হিসাদন ক্গদৃতর প্রতিটি প্রাণী ও বস্থৃই সেই এক অনাদি অনস্ক সববাংগী 

প্রমব্রদ্মের সঙ্গে অভিন্ন ! বাক্কি- ঘাত্মা ও বিশ্ব শামা, অথাহ ভান 9 রঙ্ধ। 

এক ও অন্ন । শার্িলোর ভাষার, জয় পন মধ্যস্থিত আমান €হ মানম্সাই, 

যা একদিকে একটি ধান্য বা স্প্রে চে ক্ষুড এবং অপরপিকে আকাশ 

ও স্নচরাচরের চেয়েও বৃহৎ, এই আম্মাই বক্ধ) উপনিষদে এম ব্রহ্ধকে 

বঙ্না কর! হয়েছে নেভিমূলক “ক্িতে | এই উপনিমাদ-কধিত পঙ্গবিগ্যাই 

পরবর্তী কালে দার্শনিক অছ্বৈতবাদের জন্মদান করেছিল । 'অছঙবাদের বহু 
ধারা, সবগুলিই শিক্ত বক্তব্য প্রতিপাদন করার জন্য উপনিদদাবেহ মাশ্রয় 
করেছিল! . 

কিন্ছ রঙ্গ ও আহ্মার অভিন্রহপ্রতিপাদনহই উপনিষদের একমাত্র নিলগুবস্ব 

নয়, ভিন্নতর দংর্শনিক আদর্শের পয়িচরও উপননিষদে পাওয়া যায় “দবদেবী৭ 

(যে উপনিবদে নেই তা? নঘ, ইন্দ্র আছেন, বায়ু আছেন, অগ্নি আছেন, পর্ষোপরি 

আছেন প্রজাপতি রক্ষা, বার কাছে দেলতার আসেন রক্গজিজ্ঞাভ হয়ে। 

যাগধজ্ঞের কথাও মোটেই অনুপস্থিত নয়। পুনর্জনবাদ ও কর্মফলবাদও 

উপনিষদে খুব ভালভাবে স্থান পেয়েছে! এগুলির সঙ্গে বিশদ রদ্ষবিগ্যার 
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সমন্বয় ঘটাবার চেষ্টাও বড় কষ হয় নি, সেযুগ থেকে এযুগ পর্যস্থ। সহজ 
বৃদ্ধিতে বিচার করলে, জীব ও ব্রদ্ধের অভিন্নত্ স্বীকার করলে সর্বশক্তিমান্ 
ঈশ্বর থেকে আরম করে ন্বর্গনরক, পাপ-পুণা, যাগযজ্ঞ, জন্মাস্তর কর্মফল 
সব কিছুই শেষ পাঁন্ত গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে! এখানেই বোঝা যাবে 
উপনিষদ ব্রাহ্মণ-প্রভাবিত নৈদিক সমাজের কোন জায়গার আঘাত 
দিয়েছিল। ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে উপনিমদের প্রভাব কতদূর ভা 
বর্তমান রচনায় “দার্শনিক সাহিত্য” পযায়ে কিছুটা বিশদভাবে আলোচিভ 

হবে ।১ 

৯॥ জুত্রসাহ্িত্য 

বৈদিক যুগের একেবারে শেম পথায়ে স্ত্রপাহিত্য নামে এক প্রকার 

সাহিতোর হৃটি হয়েছিল। এই সাহিতোর উদ্দন হয়েছিল নিশ্মদে করে 

ছাত্রসমাক্ত ও সাধারণ মান্মের ক্ন্ত, যুল নিষর গুলিকে যেগানে সংক্ষিপু 

শ্ত্রাকারে পরিবেশন করা হয়েছে এইখুলিকে এইজন্ বেদান্গও নলা জব, 

(কন না এগুলি বেদ পদ্বাচ্য নয়, বেদপাঠের “লাপান ! নিময়বস্থ হিসাবে এই 

চব্রসাহিতা ছয়টি ভাগে লিডক্ £ শিক্ষা, কল্প, বাকরণ, নিক, ছন্দ; ও 

[জ্যাতিষ। 

শিক্ষা এই পধায়ের গ্রন্থ গুলির মল উদ্দেশ্য ছিল পরনিবিজ্ঞান সম্বন্ধে 

শিক্ষাদান, যাতে নিশ্রদ্ধ উচ্চারণ সহকারে ছাত্র নৈদিক গ্রন্থদমূহ পড়তে পারে। 

তা ছাড়াও এগুলিতে আচার-অন্ুষ্টান যাগষজ্র ইতাদিরও কথ্য আহে : এই 

জাতীয় গ্রন্থসমূহের মধো 'প্রাতিশাপধা এই শিরেনামায় রণিত গ্রন্থ গুলি 

সর্বাপেক্ষা প্রাটীন। শৌনক-রচিত নেদ প্রাতিশাখা ও কাতায়ন রচিত 

বাছগসনেয়ী প্রীতিশাখা শ্যত্র ছাড়াও আমরা তৈত্তিরীদ ও অথববে” 

১। এতরের আরণাকের সম্পাদনা ও অনুবাদ করেছেন কীথ (১৯৯৯, শাংখায়ন 

স্রণাকের সম্পাদন1 করেছেন যথাক্রমে ফ্রিডল]াগার (প্রথম ও স্বিহীক্স খণ্ড), কাওযেল 

(তৃতীয় থেকে হষ্ঠ খণ্ড) এবং কীথ (সপ্তম থেকে পঞ্চদশ খণ্ড), এবং সামশ্ত্রিক অনুবাদ 

বরেছিলেন কীধ (3৯৮) উপনিধদসমূহের ইংরাজী ও বঙ্গানুবাদ বহুজনকৃত ও সহজজ্ভা। 

প্রাঙাণা ইংরাজী অনুবাদের মধো ছিউম অনুদিত 786৮166% 7 $%0872] 02086005 (১৯২১)। 

অপ্রধান উপনিষধগগ্ুলিও সামগ্রিকজ্াবে ও পথক ভাবে ইংরাজী বাংলার অনুদিত হয়েছে। 
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প্রাতিশাখা হত্রের উল্লেখ পাই । সামবেদের ছাত্রদের জগ্ক ছুটি বিশেষ 

ধরনের প্রাতিশাখ্য রচিত হয়েছিল, পুষ্পস্থত্র ও পঞ্চবিধ সুত্র । ধ্বনিতত্বের 

উপর পরবর্তী কালে আরো কয়েকটি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল যেগুলির লেখক 

হিসাবে আমরা ভরদ্বাজ, ব্যাস, বশিষ্ঠ ও যাজ্জবন্োর নাম পাই। ব্যাপশিক্ষা 
এইজাতীয় গ্রন্থের মধ্যে একটি । আরও একটি গ্রন্থ পাওয়া যার যার নাম 

পাণিনীয় শিক্ষা । বিষয়বন্থর দিক থেকে প্রাচীন হলেও রচনাকালের দিক্ 

খেকে এটি অনেক পরবতী কালের । শিক্ষা সিরিজের সাহিতোতর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ- 
ভবে সম্পকিত অন্রক্রমণী বা তালিকা সাহিতা, যাকে উংরাজীতে বলে 
কাটালগ । এই প্রসঙ্গে সবাগ্রে উল্লেখযোগা হচ্ছে ফমেদ-সধান্ুক্রমণী | 

এতে গগেদের প্রতি স্ক্ের রচকের নাম, যে £দবতার উদ্দেশ হুক্তটি রচিত 
তর নাম, সক্ুটির ছুনদ ও প্রথম লাইনটি দেওয়া হয়েছে. "শীনক-রচিত 

বৃহন্দেবত গুশ্থে ঝগ্চেদবৃণিত দেবগণের কথ ও বডি নল হতুম়ঙ্ছে। এটি 
নর্ননামূলক :সাহিতোর পলায়ে পড়ে এব সেই হিনাবে হারতীছ সাহিতোর 

ইত্তিহ্সে একটি হুলাবান্ গ্রন্থ ' অনুপ আরও একটি গ্র্থের নাম গণিধান। 
এটিও শৌনকের নাষে প্রচলিত 

কল্প: এই শ্রেণীর রচনাশ্রুলি স্ত্রলাহিতোর মৃধা সবাপেক্ষ' প্রাচীন । 

এইগুলির ব্মিরনস্থ হচ্ছে আচার-অনুষ্গানি যা পৃববতী যুগের ত্রাঙ্গণ গৃন্থ গুলির 

সঙ্গে ঘনি্গভাবে সম্পকিত । যোটামুটি তিনটি জাগে এই শ্রণার গ্রন্থ গুলিকে 

'ভ'গ করা যায় গরহাশ্তত্র, ধর্মস্থত্র ও আতঙ্ত্র . 

গহাক্ছত্রের সঙ্গে ধর্মস্থত্রের পার্থকা অতি সামান্তই, দ্বিভীদটি প্রথ্মটিরই 
অভুস্ারু। তক্ষাৎ হচ্ছে এইটুকু মে, গহাঙ্ত্রে যেখানে পারিবারিক ভ্রীবনের 

সাচার-অন্ুষ্টানের কথা বলা হলেছে, ধরে তার এলাকা কিছুটা বধিত 

হস্যছে মাত্র। প্রধান প্রধান গহাঙ্ব্রওুলের নাম হন্ডে শাহপায়ন, 

আঁশলায়ন, পারঙ্গর। পার, গোছিল, হিরণাকেশী, আপস্থদ্ব। ইত্যাদি এবং 

পুধান প্রধংন ধর্মক্কত্রের নাম হচ্জে আপন্থস্থ, গৌতম, বশিষ্ট, বৌধারন প্রভৃতি । 
এগুলির নামকরণ হয়েছে রচদ্িতাদের লামেহ। 

গৃহবস্থাত্রের নিষয়বস্থ হচ্ছে পারিবারিক ভ্রীবনের আচার-শগ্ুগানদমূহের 

টেকনিকাল দিকগুলি। বিনাহ পেকেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মারস্ত । বিবাহিত 

মান্ষের প্রধান কর্তব্য দৈনিক পঞ্চ-মহযজ্জের অনুষ্ঠটন ; দেবতা, অপদেবতা, 
শিহুগণ, মাহ্ব ও ব্রান্ধণের অদ্ত। বিবাহের পর চতুর্থাকর্ম, গর্ভাধান, 
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সীমস্তোত্্রন । সন্তাণ জন্মালে জাতকর্ম, চুড়াকরণ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন; মৃত্যুর 
পরে শ্রাদ্ধ, গ্ররতি বছরে। অর্থাৎ সন্তান গর্ভে আসার পর থেকে তার মৃত্যু 
পধস্ত অনুষ্ঠানের বিরাম নেই । আর সেগুলিই গৃহস্থত্রসমূহে বিশেষভাবে বর্ণিত 
হয়েছে। ধর্মসত্রসমূহে এরও উপর বর্ণাশ্রমধর্ম বিশেষ করে বণিত হয়েছে । 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ ও শৃত্রঃ এবং বিশেষ করে নারীদের কর্তব্যসমূহ যে কি সে 
কথাও বিশদভাবে বলিত হয়েছে । 

শ্োতস্ত্রপমূহের বিষয়বস্ত হচ্ছে যাগধজ্ঞ, এবং সেই হিসাবে চরিত্রের দিক 

থেকে এগুলি ব্রাহ্গণ গ্রন্থসমূহেরই অন্কূপ। এতে বিশেষ করে তিন প্রকারের 

যজ্ছাগ্রি রক্ষা, অমাবস্বা ও পূণিমার যজ্ঞসমূহ, পশ্তবলি ও বিভিন্ন ধরনের 

'মামঘাগের কথা নল! হয়েছে । প্রধান প্রধান আৌতম্ত্রসমূহের নাম 

হচ্ছে আপস্থঘ্, 'মাশ্বলারন, বৌধায়ন, কাত্যায়ন, শাংখ্যায়ন, লাট্যায়ন 

শাহান ইতালি! তিন প্রকার সুত্রগ্রন্থেরই রচনাকাল ৩০০ পেতে ২০০ 

ঘষ্টু পৃবাবের মধো। 

মরও এক কশ্রগর হুতগ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যা যেগ্তলিকে বলা হয় 

হবন্ত্র £ এতে যজ্জবেদী নির্বাণের যাপজোক দেওয়। আছে, সেই হিসানে 

ডামিতিশাস্ত্ের আছি উৎস এখানেই অনুসন্ধান করা চলে। উপরি উল্লিখিত 

চর শ্রগার সত্রগ্রস্থকে পরবতী কালে নিভিন্ত্র সংহিত:র এলাকায় নিঘে অসা 

হয়েছে । অন্মান করা যাত্ধ যে বিভিন্্র সংহিতা শিক্ষাদান করার জন্য বিভিন্ন 

বছ্বাদতন ছিল। যেমন ধরা যাক, যে ছাত্র কৃষ্ণ হজ্রবেদ গুপে শিক্ষালাভ 

করবে তাকে ওই বেদেরই ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ এবং ওই বদেরই সঙ্গে 

সংস্লিই বৌধারন ব| আংপত্তগের ধম, শ্রোত ও গৃহ্স্থত্রসমূহ পড়তে হবে। 

এউ সব কত্রগ্র্ছের অনেক টাকা-টিঞ্নী বা নোদঈনই পরবতী কালে 

নচিত হয়েহিল। যেমন শ্রাদ্ধকল্প ও পিতৃমেধস্ুত্র | শ্রহ্কেকসমূহ্র রচনাক র 
হিসাবে মন্ত্র. 'শীলক, পৈষ্নলাদ, কাত্যায়ন, গোতম প্রমুখের নাম পাওয়া যায়, 

এবং শিতৃমেধসুত্রসমূহের রচয়িতা হিলাবে বৌধারন, হিরণ)কেশী, গৌতম 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 

আরও এক শ্রেণীর নোট-বই ছিল যেগুলিকে বলা হত পরিশি। 

এগুলির মধো উল্লেখধোগা হচ্ছে কর্ধপ্রদীপ, গৃহসংগ্রহ-পরিশিষ্ট ও প্রাকশ্চিতত- 

হজ্জ । প্রথম ছুইটি গ্রন্থ গোভিলগৃহৃস্ত্রের সঙ্গে সম্পকিত। তা ছাড়া স্থুলবুদ্ধি 

ছাত্রদের জন্ত ছিল প্রয়োগ, পদ্ধতি ও কারিকা সিরিজ । 
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ব্যাকরণ, নিযুক্ত, ছন্দ; ও ত্যাতিব: ব্যাকরণ সম্বন্ধে আমরা? 
একটিমাত্র গ্রন্থের কথাই জানি যা হচ্ছে পাঁণিনির অষ্বীধ্যামী, যদিও এই 

গ্রন্থটির রচনাকাল পরবতী যুগে । পাণিনির ব্যাকরণের ছু'টি বিশেষ দ্দিকৃ 
আছে, একটি হচ্ছে উপাদিহ্ত্রসমূহ যেগুলিতে বিশেষাপদসমূহ এব" সেগুলির 

মূল শব্ধ, প্রতায়াদি সগ্রদ্ধে আলোচনা করা হয়েছে। অপরটি হচ্ছে ফিট- 
স্ত্রসমূহ যাতে আলোচিত হয়েছে ধ্বনিতত্ব। বাকরণকার পাণিনি ছিলেন 
বতমান উত্তর-পশ্চিম সীমাস্থ প্রদেশের শলাত্ুর গ্রামের অধিবাসী । হার 
অষ্টাধায়ী ৪০০. সুত্র ও আটটি অধায়ে নিভক্ত। পাণিনির বাকরণে তার 

দু'জন পৃবস্থরীর উল্লেখ আছে ধারা হচ্ছেন শাকটারন ও শৌনক। পাণিনির 
তারিখ সম্পর্কে নিদিষ্ট করে কিছু বলা যান না, তবে তিনি খ্ীষ্টপৃৰ সপম থেকে 

চতুর্থ শতকের মধ্যে “কান সময়ে বইমান ছিলেন । তিনি অবশ্বই যাস্কের 

পরবতী এবং পতঞ্জলি ও কা'তায়নের পৃধবতী তার বাকরণের ভাদা 
পৃবব্তী যুগের ব্রাহ্মণ গ্রন্থনমূহ্র ভামার সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ, কিন্কু চলন্ত সংস্কৃতের 

সঙ্গে যেন অমিলটাই এনে য' থেকে “নানা যায় পরবর্তী কালের প্রতিনিধি- 

মূলক ভাষার কোন গ্রন্থের সঙ্গে তীর পরিচমু হয নি। পাণিশির স্যাকরণে 

দক্ষিণ ভারতের 'কান উদ্লেপ পুনহী অথচ অশোহকর যুগেই দক্ষিণ ভারতে 

রীতিমত উত্তরের নিকট পরিচিত ছিল । তা ছাড়'পাণিনি বণিত স'কল 

নগরকে “যহেত আলেকজাগ্ার কঠক বন'স হয়ে যাওয়। সঙ্গলের সঙ্গে অভিন্ন 

বলে মনে কর" হদ্ব, “সই £হতু এই এসন্ধান্থুটাই শেষ পান্থ দাড়ায় যে পাণিনি 

আলেকজাগারের আক্রমণের কথা €শানেন নি অর্থাৎ তিনি আলেকজাগারের 

পৃরবর্তা ছিলেন ' স্ব মিলিপে বিচার করে পাণিনিকে রপ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে 

ফেলা যার । গোলডসঃকর অন্যভাবে পাণিনির তারিখ শির্ধারণ করে তাকে 

ওই পঞ্চম শ্রতকেই স্থান দিয়েছেন" বঙ্কিমচন্দ্র তার কৃষ্ণচরির গ্রন্থেও নিজন্ব 

পদ্ধতিতে হিসাব করে ওই একই তারিখ বজায় রেখেছেন । 

পাণিনির উত্তরাধিকারা ছিলেন কাত্যাঘ্ন যিনি ছিলেন প্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় 

শতকের লোক ৷ পাণিনির বাকরণের টাকা লিখে তিনি বিখ্যাত হয়েছেন । 

তিনি পাপিনির ক্ুত্রগুলিকে ব্যাথা। করেছেন, ক্ষেত্রবিশেষে নিজের মত প্রকাশ 

করেছেন; কাত্যায়নের পর নবৈগ্জাকরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন পতগ্রলি 

ধিনি ্রীষটপূর্ব দ্বিতীয় শতকে বর্তমান ছিলেন। তার গ্রন্থের নাম মহাভান্ | 

পাণিনি এবং কাত্যায়নের তুলনামূলক আলোচনাই এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট ) 
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রচনাপন্ধতির দিক থেকে এই গ্রন্থটি পরবর্তী কালের বু লেখকেরই আধর্শ 
হয়েছে। এই গ্রন্থটির টীকা রচনা করেছিলেন কৈয়ট, অবশ্ত অনেক পরবর্তী 

কালে, গ্রীক ছাদশ শতকে । 

নিরুক্ হচ্ছে শব্দতত্ব ও শব্দার্থতত্ব যার রচগিতা-_যাক্ক। সংহিতাসমূহের 
যে সকল শব্দের অর্থগুলি কালক্রমে অপ্রচলিত হরে গিয়েছিল সেগুলির উপর 

এই গ্রন্থে আলোকপাত কর! হরেছে। সেই অপ্রচলিত শব্দনমূহের তালিকার 

নাম নিঘণ্ট, এবং এই গুলির ব্যাখ্যাই হচ্ছে যাক্কের কৃতিত্ব । যাক্কের রচনাতে 

তার পুর্বহ্থরীদের কথা বলা হয়েছে, যদিও তাদের রচিত কোন গ্রস্থ আমরা 

পাইনি। জে/াতিষ অন্যতম বেদাঙ্গ হলেও এই বিষয়ে কোন প্রাচীন রচনার 

নিদর্শন নেই । জ্যোভিধ-বেদাঙ্গ নামক যে গ্রন্থটির উল্লেখ এই প্রসঙ্গে 

সচর/চর করা হর তা নিতাস্থুই অর্বাচীন। 

ছন্দ সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রাচীন গ্রন্থ নেই ; বৈদিক যুগে এই বিষয়ে বোধ 
হয় কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি, যা হয়েছে তা অনেক পরবতী কালের । পিঙ্গল- 

রচিত ছন্দঃস্ত্র-ই ছন্দের উপর রচিত আদি গ্রন্থ । প্রচলিত ছাব্বিশ রকম 

ছন্দের তিনি ব্যাপা করেছেন । পিঙ্গলের তারিখ সন্বদ্ধে কিছুই জ্ঞানা যায় 
ন|. তবে এ বিষয়ে কোন মন্দেহ নেই যে তিনি মহাকাব্যের অন্ুটুপ, ত্রিঃুপ 

ব। উপজাতি ছন্দের বিকাশের পরবতাঁ। পক্ষান্তরে তিনি আনার শবরস্বামীর 

মীমা'সাহ্তত্রের ভাঙ্কে উল্লিবিত হম়েছেশ । এই সব বিবেচনা! করে পণ্ডিতগণ 

তাকে স্রীষপূর্ব প্রথম শতকে স্থান দিয়েছেন। পিঙ্গলের গ্রন্থে রাত, মাগুব্য, 
কাশ্থাপ প্রত্তৃতি ছন্দ:কারের উল্লেখ আছে, যদিও তাদের রচনা সম্বদ্ধে আমর! 

কিছুই জানি না। 

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে (শ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক ) ছুটি অধ্যায়ে ছন্দ সম্বন্ধে কিছু 
আলোচনা আছে। পিঙ্গলের সঙ্গে ভরতের বহুক্ষেত্রেই মত-পার্থক্য লক্ষ্য 

করাযাম্ম। আরও উদ্লেখষোগ্য ঘে ভরত প্রতিটি ছন্দের উদাহরণ দিয়েছেন 

যাপিঙ্গল দেননি । এরপর ছন্দের উপর যে লেখকের নম করতে হম্ব তিনি 
জয়দেব। ইনি শ্্রীষ্টায় তৃতীয় শতকের লোক ছিলেন। তীর গ্রন্থের নাম 

জয়দেব ছন্দ: । গ্রন্থ রচনায় তিনি পিক্গলকেই অন্ুনরণ করেছিলেন। প্রথম 
তিনটি অধ্যায়ে তিনি বৈদিক ছন্দসমৃহের প্রন্কৃতি নির্ধারণ করেছেন। চতুথ 
অধ্যায়ে মাত্রাবৃত, পঞ্চম অধ্যায়ে বিষষ ও অর্ধপম বর্ণবৃত্ব, যষ্ঠ ও সপ্তম 

অধ্যায়ে সমবর্ণবৃত্। এবং অষ্টম অধ্যায়ে পি্গলবর্পিত ছয়টি প্রতায়ের 
বি.ও 
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উপর বিশদ আলোচনা করেছেন৷ জয়দেবের এই গ্রন্থের টীক। করেছিলেন 

হর্যট ।৯ 

১০॥ দার্শনিক সাহিত্য 

আরণাক ও উপনিষদগুলিতে যাগযজ্ঞ ব1 ক্রিয়াকাণ্ড বিষয়ক আলোচন। 

ছাড়াও কিছু কিছু দার্শনিক তব্বেরও বিকাশ দেখা যায় ঘা অবলম্বনে পরবর্তী 
কালে উত্তর মীমাংসা দর্শন গড়ে ওঠে । প্রচলিত ধারণা অন্ক্যায়ী বৈদিক নগের 

শেষ পর্যায়ে দর্শনশাস্ত্রের ছয়টি ধারার বিকাশলাভ ঘটেছিল, যেগুলির নাম 

যথাক্রমে, সাংখা, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব ও উত্তর মীমাংসা । দাঁশনিক 

তবের গভীরে না গিয়ে দার্শনিক দাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমর] এখানে 

পেশ করব। 

ংখ্যদর্শন প্রাক-বৈদিক যুগের স্ষ্টি, তবে প্রাচীনতম সাংখ্য গ্রন্থের কোন 

চিহ্ন বর্তমানে নেই | শুধুই যে মহাভারত, চরক স*হিতা, মন্তম্বতি, শ্েতাশ্বতর 
উপনিষদ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে সাংখাদর্শনের বল উল্লেখ পাওয়া যায় তাই নয়, 

মহাভারতে সা*খাকে বেদ্রে যতই সনাতন বলা হয়েছে। সাংখোর 

প্রাচীনত্ব নিঃসন্দেহে পঞ্ডিতগণ প্রতিপন্ন করেছেন, কিন্ত এই দর্শনের কোন 

মূল গ্রন্থ পাওয়া যায়নি । ম্যাকদমূলার তবৰসমাস নামক ২২টি শ্লোকের একটি 

সংকলনকে সাংখ্যের আদি গ্রন্থ বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু 

তার এই দাবি সঙ্গত কারণেই প্রতিষ্ঠিত হযনি। এ ছাড়া সাংখ্যদর্শনের 

গ্রন্থ বলতে ঈশ্বররুঞ্*-রচিত সাংখ্যকারিকা এবং কপিলের নামে গুরচলিত 

সাংখ্যস্থত্র | প্রথম গ্রন্থটি মোট ৭০টি ক্লৌোকের সম, রচনাকাল, দাশ গুষ্ধের 

মতে, প্রীন্রীয় দ্বিতীয় শতাব্দী এব' গার্বে ইত্যাদির মতে খ্রীষ্টীর পঞ্চম শতাব্দী । 
স্পা? পাপ 

১। প্রধান প্রধান গহলুদ্েগুলির অনুবাদ করেছেন গুলডেনবার্গ এবং ধর্মনৃত্রগুলির অন্বাদ 
করেছেন বৃলার যা পাওয়া বাধে ৪88০০৩3 9০0০08৪ 01 6105 75৪৮-এর স্বিতীয়, চতুর্দশ, উনব্রিংশ 

ও ত্তিশত্তষ খণ্ডে। সম্পানা ; (১) জৌতহত্র_আপন্তত্ব (গার্ষে ১৮৮২-১৯*২), বৌধায়ন 
(ক্যালা্ড ১৯০৪-২৩), কাত্যারন (বিাধর শর্ধা ১৯৩৩-৩৭), শাখ্যায়ন (হিলেত্রাওট ১৮৮৬-৮৯) 
€২) গৃহম্ত্র- মাস্বলায়ন (ইেনজলার ১৮৬৪ ), যৌধয়ন (শ্যামশাস্ী, ১৯২০), খদির 
€( মহাদের শান্্ী ও শ্রীনিবাসাহার্য ১৯১৩", পারস্কর (গোপাল শাস্ত্রী লেলে, ১৯২৬); (৩) ধর্মহৃত্র -- 

আপত্তস্ব (বুলার ১৮৯২), যৌধায়ন (ভুলংন ১৮৮৪), বসিষ্ঠ (ফুরার ১৯১৬) ইত্যাদি 
ছুর্গাচার্ের টাকা সহ বাক্কের শিরকের সম্পাদনা করেছেন রাজবাড়ে (১৯২১-২৯), অনুবাদ 

করেছেন সরূপ। 
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সাংখ্যনুত্রের কলেবর অবশ্ত কারিকার চেয়ে বৃহৎ, স্থত্রের সংখ্য। ৪৮, কিন্ত 
রচনাকালের দিক থেকে গ্রন্থটি একেবারেই অর্বাচীন, শ্্ীষ্টীয় পঞ্চদশ শতক । 

বিষয়বস্তর বিচারেও গ্রন্থটি বিশুদ্ধ সাংখ্য মতাশ্ররী নয়, বেদাস্তের ভেজাল 
এখানে গ্রচর ।১ 

দার্শনিক সম্প্রদায় হিসাবে প্রসিদ্ধ হলেও যোগের প্রধানতম আলোচ্য বিষয় 
দার্শনিক তত্ব নয়। যোগের মুল উদ্দেশ্ চিত্রবৃত্তির নিরোধ । প্রতিষ্ঠাতা 
পতঞ্চলির নামে যোগ পাতঞ্ল দর্শন নামেও কথিত হয় । পাণিনির ব্যাকরণের 
ভাম্মকার পতঞ্লি এবং যোগহ্ছত্রকার পতগ্নলি অভিন্্ কিনা তা নিয়ে 
পণ্ডিতদের মধ্যে বিরোধ আছে। দাশগুপ্তের মতে যোগস্থত্রের রচনাকাল গ্রীষ্টপৃর্ 
দ্বিতীয় শতক, পক্ষাস্রে জ্যাকোবির মতে তা শ্রীহ্ীয় ষষ্ঠ শতক । যোগনুত্র 
চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত--সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভুতিপাদ ও বৈবল্যপাদ 
যোগম্থত্রের উপর প্রধান ভাগ্য রচন| করেছেন ব্যাস (ত্রীষ্টীয় ৫** অব) 

এবং ভোজ রাজা (১০০০ শ্বীষ্টাব্দ)। বাচম্পতি মিশ্র ও বিজ্ঞানভিক্ষু ব্যাস 
ভাষ্বের টীক। করেছেন; এছাড়া যোগ সম্প্রদায়ের অন্তথান্ত গ্রন্থও আছে । 

কিন্ু তাহলেও যোগ সম্প্রদায়ের মোট সাহিতা সুবিশাল নয় ২ 

ইনশেষিক দর্শনের প্রবতক ছিলেন কণাদ, ধার রচিত স্ুত্রাবলী বৈশেষিক 
শ্ত্র নামে পরিচিত । গার্ধে অন্গমান করেছেন যে খ্রীষ্টার ১০০-৪** অবের 
মধো বৈশেধিকম্থত্র রচিত হয়েছিল, কিন্ত দাশগুপু বৈশেষিক স্ত্রকে আরও 

প্রাচীন যুগের রচনা বলে মনে করেন ' এই সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র ও নিজন্ব 
গ্রশ্থানলী খুব বেশী নদন। কথিত মাছে, লংকেশ্বর রাবণ এই দর্শনের প্রাচীন 
ভাযাকার। বেদান্ধদর্শনে বৈশেষিক মত খগ্ুন প্রসঙ্গে শংকরাচার্য রানণ- 
ভাষোর মত খণ্ডন করেছেন । কেউ কেউ মনে করেন যে প্রশন্তপাদাচা্সের 

পদার্থধর্মসংগ্রহ বৈশেধিক দর্শনের ভাত্য। কিন্তু একথা ঠিক নয়, যদিও 
বৈশেষিক দর্শনের বক্তব্যসমূৃহ এই গ্রস্থে স্থান পেয়েছে 
৯ ইতাধী ও বঙ্গান্বাদ মহ সাংখ্যকারিকার সম্পাদনা করেছিলেন কোলক্রব। 

বিজ্ঞানভিক্ষুর ভায়নহ সাংখ্যহুত্রের অন্থবাদ করেছিলেন ব্যালান্ট।ইন ( ১৮৬২-৬৫ ) এবং জনিরুদ্ধের 
ভাক্টপহ গার্সে (১৮৮৮ ৯২)। এই প্রসঙ্গে হুর্গচরণ সাংখ.বেদাস্ততীর্থের সাংখ্যহৃজের বঙ্গ মৃধা দের 
কথাও উল্লেখযোগা। * 

২। বাসের ভাবা ও বাচম্পতি মিত্রের প্রিপ্পনী সহ যোগনুত্ের সম্পান। কষেছেন 
ধোড়ান (১৮৯২); ইংরাজী অন্থবাদ করেছেন রামপ্রসাদ (১৯১৭) এবং উস (১৯১৪, 
লুগলেজরে 0:185%1 38:15 )। 
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উদয়নাচাধের কিরণাবলী এবং শ্রীধরাচাষের ্ভারকন্দলী পদার্থ- 
ধর্মসংগ্রহের উৎকৃষ্ট টাকা। পরবর্তী গ্রস্থসমূহের মধ্যে বন্পভাচার্ষের 
স্তায়লীলাবভী, বর্ধমানোপাধ্যায়ের কিরণাবলী-প্রকার্শ ও লীলাবতী-প্রকাশ, 
শংকরমিশ্রকৃত বৈশেধিকস্ত্রোপস্কার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । বৈশেধিক 
সম্প্রধায়ের সঙ্গে স্কায় সম্প্রদায়ের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ট, এবং দার্শনিক তত্বের দিক 
থেকে উভদ্বের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রায় অভিন্ন। এই কারণেই অধুনা স্তায়- 
বৈশেধিক সম্প্রদায় হিসাবে ছুটি ধারাকেই একসঙ্গে উল্লেখ করা হয়।৯ 

স্বায় দর্শনের প্রবক্তার নাম গোতম বা গৌতম, অক্ষপাদ নামেও যিনি 
প্রসিদ্ধ। গৌতম বিরচিত ন্যায়স্থত্রের তারিখ নিয়েও এ পর্বস্থ কোন 
স্থমীমাংসায় আসা ষায়নি। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে খীষপূর্ব 
তৃতীন্ব শতকে স্থায়স্ত্রগুলি রচিত হয়েছিল, যদিও এ বিষয়ে প্রকৃত পক্ষে 
কিছুই বলার উপায় নেই। ন্যায় সম্প্রদায়ের সাহিত্য স্থবিশাল, গ্ান্বের 
ইতিহাসের আবার ছুটি ভাগ বিগ্বমান, প্রাচীন ন্ায় ও নবা স্ায়। গৌতমের 
স্বারস্থত্রের সর্বাপেক্ষ। প্রামাণ্য ভাষ্য হচ্ছে বাংশ্যায়নের (৪০৭ খ্রীষ্টাব্দ )। 
এ ছাড়া উদ্দ্যোতকরের ম্যায়বাত্তিক (আনুমানিক খ্রী্টা় যষ্ঠ শতার্কী ) 
বাচম্পতভি মিশ্রের স্ঠায়বাত্তিকতাৎ্পর্ধটাকা (্রীপ্ীয় নবম শতাব্দী), 
উদয়নাচার্ধের ম্যায়বাতিকতাৎপর্ষপরিশুদ্ধি এবং ন্থযায়কুন্থমাওুলি (দ্রীষটী 
দশম শতাব্দী), জয়ন্ত ভট্টের স্থায়মণ্ডরী (শ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী) প্রভৃতি 
রচন। গুলিও এই প্রসঙ্গে উল্লেধযোগ্য ৷ নব্য স্তায়ের শুরু বাংলাদেশে, গঙ্গেশ 
রচিত তত্বচিন্তামণি (১২০* খ্রীষ্টাব্দ) থেকে | নবা স্ঘায়ের সাহিতযও বড় কম নয়, 
এবং এই বিষয়ে বিখ্যাত লেখকদের মধ বাস্থদেব সার্বভৌম (১৫,* ব্বষ্টা ), 
রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য ।২ 

পূর্ব মীমাংসা দর্শনের প্রবক্তার নাষ জৈমিনি। এই দর্শনকে মীমাংসা দর্শন 

১। উপস্কার ভাঙল কণানের বৈশেখিকশুত প্রকাশিত হয়েছে 3101198৮608 1741০ 
লিঠিজে (১৮৬--৬১)। ইংরাজী অন্বান করেছেন গাক (4. দা, 0০98৮ )। 

২। বাং্তা়ন ভান্ত সহ গৌতমের ল্কায়সূত্র প্রকাশিত হয়েছে 01৮11০1৮৫৩৯ 170108 সিরিজ 
১৮৩৫ হরীষ্টান্দে। তারও আগে ১৮৫১-৫১ হীষ্টাঝে স্কায়সূত্্রর ইংরাভী অনুবাদ করেছিলেম 
ব্যালান্টাইন ॥ ফ্ষশিডৃষণ তর্কবারীশ রচিত সকার দর্শনে সুল শৃত্রসমূগ, বাৎন্ডায়ন ভাত, সেগুলির 
জনুধাঘ এবং লেখকের নিজন্ব ব্যাখ্যাও সরিবিষ্ট হয়েছে। সম্প্রতি পাচ খণ্ডে আ্তর্কবানীশের 
রস্থটির ইরোজী অনুবাদ করেছেন দেবীপ্রসাদ চটাপাধ্যায ও সৃপালকাছি গজোপাধ্যায়। 
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বা জৈমিনি-ঘর্শন বলারও প্রথা আছে। মীমাংসা দর্শনের প্রাচীনতম গ্রন্থের 

নাম মীমাংসা হুত্র যা জৈমিনির রচনা হিদাবেই কথিত। জৈমিনির কাল 
নিয়েও পপ্ডিতবর্গের মধ্যে সংশয় আছে, কেউ কেউ তাকে খ্রষ্পুর্ব ছিতীয় 
শতকের মানুষ বলে মনে করেন, কিন্ত এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত 

হওয়া সম্ভবপর হয়নি । জৈষিনী-সুত্রের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ভাত্যকারের নাম 

শবর এবং সেই হিসাবে তার রচনাটিও শবর-ভাম্ত নামে কথিত । শবর- 
ভাক্ক্যেরও তারিখ সম্বন্ধে পণ্ডিতের কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। 

জৈমিনী ও শবরের পর মীমাংসা সম্প্রদায়ের প্রধান দার্শনিক বলতে ছুজনকে 

বোঝায়, কুমারিল ও তার শিষ্য প্রভাকর। কুমারিল ভট্ট শংকরের সমসামঘ্িক 

ছিলেন, এবং কথিত আছে যে শংকরের নিকট তর্কযুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি 

তার শিশ্তত্ব গ্রহণ করেন। শংকর খ্রীষ্টান অষ্টম শতকের মান্য ছিলেন, সেই 

হিসাবে কুমারিল ও প্রভীকরও ওই একই যুগের লোক। মীমাংস! দর্শনের 

উপর কুমারিলের গ্রস্থ বলতে শবর-ভাষ্তেরই ব্যাখ্যা বোঝায় যা তিন ভাগে 

বিভক্ত, স্লোকবাতিক, তন্ত্রবাতিক ও টুপটাকা। প্রভাকর রচিত শবর-ভাস্বের 

শাম বৃহতী। পরবর্তী কালে মীমাংসা দর্শন ছুটি উপবিভাগে বিভক্ত হয়ে যাস্ব। 
কুমারিলের নামান্ুনারে একটিকে বলা হয় ভাট্র-মীমাংসা, প্রভাকরের 

নামান্ছসারে অপরটিকে বলা হয় প্রাভাকর-মীমাংসা 1৯ 

উত্তর মীমাংসা দর্শনের অপর নাম বেদাস্ত । বেদের অন্তভাগ বা উপনিবদকে 

আশ্রয় করেই এই দর্শন গড়ে উঠেছিল বলেই এর নাম বেদান্ত । উপনিষদ্ 

কথিত মূল তত্বগুলিকে একটি দার্শনিক আকারে প্রথম উপস্থাপিত করেন 
বাদরায়ণ তার বেদান্মস্ত্র বা ক্রন্বশ্থত্র গ্রন্থে । বাদরায়ণ সম্বন্ধে কোন 

স্থনিদিষ্ট এরতিহাসিক তথ্য নেই । তার রচিত ব্রহ্মস্থত্রেরও রচনীকাল অনিশ্চিত, 

তবে কেউ কেউ গ্রন্থটিকে শ্রীষ্টপুর্ব দ্বিতীয় শতকের রচন! বলে মনে করেন । 
সকল বেদান্ত সম্প্রদায়ের মূল দার্শনিক গ্রশ্থ ব্রন্ধন্ত্র, এবং প্রতিটি সম্প্রদায়েরই 
পৃথক পৃথক ক্রন্ধস্থত্র ভাষ্য আছে। বেদাস্ত সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে প্রধান 

১। শবর-ভাক্সহ মীমাংস। সুঙজের ছুটি উল্লেখযোগা সংস্করণের একটি হচ্ছে 31198০০৪ 

1৫80৯ প্রকাশিত, অপরটি আনন্দাশ্রম সংস্কৃত সিরিজের ( পুনা )। মীমাংসা সুজ্জ ও শবর- 
ভাত উভয়েরই ইংরাজী অনুযাদ করেছেন ডঃ গঙ্গানাথ ঝা, প্রথমটির প্রকাশ এলাহাবাদ থেকে 
(১৯১ ) এবং দ্বিতীয়টির বয়োদা! থেকে (১৯৩৩-৩৬)। ভূতনাখ সপ্ততীর্ঘ কর্তৃক ছুই খণ্ডে 

রটিত মীমাংস! ৃতের বঙ্গানুধাদের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
রন 
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মূলত ছুটি, অৈতবেদাস্ত এবং বিশিষ্টা্বৈতবেদান্ত । অইৈত-মতে নিগু€ৰ 

্রদ্ষই একমাত্র সত্য, জীব ও ব্রদ্বধ অভিন্ন এবং এই পরিদৃশ্তঠঘান জগৎ 
বস্তুত অলীক ও ভ্রান্ত ঘার পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করা প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞানত। 
বা! মায়া ভিন্ন আর কিছুই নয়। পক্ষান্তরে বিশিষ্টাহৈতবাদ অনুসারে 
বন্ধ নিগুণ নয়, সবগণের আধার । পরিদৃশ্বমান জগতের অন্তিত্বও মিথ্যা নয়। 
ব্রন্দের মধ্যেই চেতন ও জড় উভয় বৈশিষ্ট্যই বতমান ! প্রথমটি থেকে জীবাত্মার 
সৃষ্টি, দ্বিতীয়টি থেকে জড় জগত্রর। ব্রদ্ধের করুণাতেই জীবাত্মা তার জড়- 
দেহের বন্ধন কাটিয়ে মুক্তিলাভ করবে! অদ্বৈত স্প্রদায়ের সবচেয়ে বিখ্যাত 

দারশনিক শংকর ধার অসংখ্য রচনাবলীর মধ্য ব্রন্ধস্থত্রভাঙ্ত বা শারীরকভাষ 

ভারতীয় দর্শন সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । বিশিষ্টাছৈত সম্প্রদায়ের 

সবচেয়ে বিখ্যাত দার্শনিক রামান্তজ ( একাদশ শতক ) ধার রচিত ব্রন্ষস্ত্র 

ভডাষ্কের নাম শ্রীভাস্ত :১ 

১১॥ অন্থাকা ব্যদ্বয় 

পূর্ববর্তী অংশে আমর! বৈদিক যুগ এব" ক্ষেত্রবিশেষে পরবতী যুগে রচিত 
সহিত্য কর্মের কোন কোন বিভ'গের কিছুটা পরিচয় দিয়েছি! প্রঃচান 
ভ রতীঘ সাহিত্োর কাল নির্ণর সমস্যাই সবচেয়ে বড় সমস্যা. এই বিষরটি নিবে 
প্ডিতছ্ের মধ্যেও মতভেদের অন্থ নই ৷ এই বিষয়ে মোটামুটিভাবে স্বীকৃত 

অভিমতটাই এখানে পেশ করছি । ঞগ্ধেদের সর্বনিম্ন তারিখ ১০০০ শ্রীষ্টপৃবাক, 

অপরাপর সংহিতা ও কদেকটি ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বেশীর ভাগ অংশ রচনার স্বনিষ্ন 

তারিখ ৭০০ শ্রীষ্টপৃান্দ , অনাশগ্ ব্রাহ্মণ ও প্রধান প্রধান উপনিমদ্বঞ্ুলির সবনিশ 

তারিখ ৫০০ খ্রীষ্টপূর্বা্দ ; পাঁণিনি কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির ব্যাকরণসহ সমগ্র 

ত্র সাহিতোর তারিখ ( কয়েকটি গ্রন্থ নাদ দিয়ে) ৫০০ খ্রীষ্টপৃদাকক পেকে 

১০০ স্রীষ্টাবন্দের মধ্যে । 

এবারে শামরা ধারে ধীরে বিস্তদ্ধ সাহিতোর জগতে চলে আমন । ভারতীয় 

মহাকাব্যদ্বন্ন বলতে অমরা মহাভারত ও রামায়ণকে বুঝি, যদিও মহাকাবোর 

শাস্ত্রীয় সংজ্ঞায় এই দুটি গ্রন্থ পড়ে না, এমন কি যে অর্থে গ্রীক ঠলিয়াড ও 

অভিলি-কে [01০ বলা হস সেই অর্থেও রামায়ণ ও মহাভারত তা নয়। বরং 
১1 বাদরাধপের ব্রহ্মপজ শংকর ও রামানূজ তাব্বত্বয় সহযোগে আনবাদ করেছেন খিষ (3. 

[51055 ) 980৫0 8০088 ০0 6৪ 17856 সিরিজে । বাংলার শংকরের শারীরকভাছের 

তর্জযা করেছেন কালিবর বেদাস্তবাগীশ ঠার ছুই খণ্ডে রচিত বেদ' স্তদর্শনম, গ্রন্থে | 



ভারতীয় সাহিত্য £ সংস্কৃত ৩৯, 

রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন, এ ছুটি গ্রন্থ ভারতবাসীর স্বরচিত ইতিহাস। 
রামেন্ন্ন্দর ত্রিবেদী এই ছুটি গ্রন্থকে, বিশেষ করে মহাভারতকে, পিরামিডের 
সঙ্গে তুলন। করেছেন। 

মহাভারত ও রামাম়ণের কাহিনীসমূহের অনেক গুলিরই উৎস খুঁজতে হবে 
বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে, ক্ষেত্রবিশেষে বেদেরও সীমানা পেরিয়ে প্রাক বৈদিক 

যুগে! কিভাবে একটি ৪4০০8102] 050৮ থেকে রামায়ণের কাহিনীর উত্তৰ 
হতে পারে সে ইঙ্গিত আমরা তৃমিকাতে দিয়েছি । সংহিতাসমূহ। ব্রাহ্মণ, 

উপনিষদ ও গৃহ্সুত্রসমূহে অনেক গাথা, কথ। ও কাহিনা মাছে যেগুলি থেকে 

এই মহাকাবা ছুটিতে উপাদান সংগৃহীত হয়েছে । 

প্রাচীন ক্রীমে যেমন হিল র্যাপসোডিন্ট বা চারণ কবি ধার! দেবগাথা ও 

বীরগ।থাসমূহু সবত্র গেছে বেড়িরে ছুপরসা রোছগর করত এ দেশেও সেই 

রকম একটি পেশাদার কথক বা চারণ শ্রেণা ছিল যাদের বলা হত সুতি । যুদ্ধ- 

কালে এর।'রথের সারির কাছ করত এবং যপন যুঙ্গণিগ্রং থাকত না তখন 

বিচিন্ন যুদ্বিগ্রহের কাহিশী তারা শ্রোতাদের মধো পরিবেশন করত । এই 

বছে যাবার ট্রািশনটি মহাকাব্যদ্বরের যধ্োহ খুজে প'ওয়া যাবে। মহাভারতের 

যুদ্ধের কাহিণী ধতরাষ্টকে শোনাচ্ছেন সঞ্ঘ, এবং সমগ্র কাহিনীটিই অল্পপরিসর 
ধুতরা বিলাপের' মধোই বাক্ত। কিন্তু সমগ্র মহাভারতটি পাঠ করে 

শোনাচ্ছেন ব্যাসের শিষ়া বৈশম্পারন রাজ জন্মেজবের রাজসভার, আর সেই 

কাঠিশীটিই শোপাচ্ছেন শত উগ্রশ্রবা নৈমিষারণ্যে খুনিদের নিকট । 

মহাকাব্যদ্ধয়ের, বিশেষ করে মহাভারতের, আমরা বতমানে যে রূপ দেখি, 

তা কিন্ধ একদিনে গড়ে ওঠেনি । প্রাম্ম আটশো বছর ধরে মহাভারতের বিষয়- 

বস্ক বিবতিত হরেছে। অতি স্থপ্রাচীনকালে, সম্ভবত খখেদের ঘূগে, ছুটি ট্রাইব 

কুরু ও পঞ্চালদের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, যে যুদ্ধের স্বৃতি দীর্ঘ- 
কাল ধরে প্রনমনে স্থায়ী হয়েছিল এবং ষে যুদ্ধের কাহিনী যুগের পর যুগ ধরে 

চারণগণ কর্তৃক সর্বত্র গীত হয়েছিল । এও সম্ভব যে পরবর্তী কালে হস্তিনাপুরের 
সি'হাসনে ঘটনাচক্রে কোন মাতৃতান্ত্রিক বন্ুপতিক (701১8097008 ) সমাজ- 

ভুক্ত মাম রাজত্ব করার স্থযোগ পেয়েছিল, এবং তাদেরই রান্বত্বকালে কোন 
সডাকবি স্থপ্রাচীন কুরুবংশের নামের সঙ্গে এই নতুন শীসক বংশকে সংযুক্ত 
করে কোন একটি ক্ষুদ্রীকার কাধ্য রচনা করেছিলেন যা পরবর্তী কালে নানা 

উপাদানের লঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পর্বতাঁকার গ্রন্থে রূপান্তরিত হয়েছে। 
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ষুল কাহিনী ছাড়াও মহাভারতে অন্রপ্রবিই আরও অজশ্র কাহিনী আছে 
যেগুলি পরবতাঁ কালের সাহিত্যিকের! কাজে লাগিয়েছেন। এগুলির মধ্যে 

সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রামোপাখ্যান যা অবলম্বন করে পরবর্তী কালে রামায়ণ 
রচিত হয়েছিল বলে অনেকের অন্মান। অসম্ভব নয়, ভবে রামায়ণের কাহিনীর 
যামূল কথা তা তো সর্বুগের সর্বকালের । মহাভারতে বর্ণিত শকৃহ্ছলার 
কাহিনীটি পরবর্তী কালে কালিদাস কাজে লাগিয়েছেন। অপর একটি কা্গিনী 

নল ও দমঘন্তীর কাহিনী অনেকাংশে মহাভারতের মূল কাহিনীটিরই অন্গরূপ। 
সাবিত্রী ও সত্যবানের কাহিনীর সঙ্গে সাদৃশ্বমূলক কাহিনী অপরাপর দেশেও 

পাওয়া যায়। এই কাহিনী/টির উপর সম্ভবত যম ও নচি:কতার উপনিধদ্কথিত 

কাহিনীর প্রভাব আছে। এই রকম কাহিনী শত শত সংখ্যায় মহাভারতে 

আছে, বিভিন্ন উদ্দেশ্তে যেগুলিকে অন্সপ্রবিষ্ট করানো হয়েছে । 

মহাভারতের রচনাকাল সম্বন্ধে বলা চলে যে ৪** খ্রীঞ্পূর্বান্ধ থেকে 

৪** শ্রীপাব্দের মধ্যে মহাভারতের বর্তমান চেহারাটা গড়ে উঠেছে। ভাষা 

ও ছন্দের বিচারে মহাভারতে সমজাতীয়তার একান্ত অভাব, আর তা থেকেই 

প্রমাণিত হয় যে মহাভ'রত কোন একটি বিশেষ যুগে রচিত হয়নি । মহাভারতে 
বন ও নৌদ্ধদের উল্লেখ যেমন বৃদ্ধ ও আলেকজাগারের পরবর্তী যুগকে নিদেশ 
করে, অপর দিকে তেমনি বাণভ্ট ও কুমারিলের রচনায় তথা পঞ্চম শতকের 

লেখমালাসমূহে মহাভারতের উল্লেখ দেখে যনে হয় যে, অস্ত শ্রীষ্টীয পঞ্চম 
শতকের পূর্বে মহাভারতের অস্তিত্ব ছিল। 

রামায়ণ অবশ্ট আকারের দিক্ থেকে মহাভারতের মত বিশাল পম্ব, 

যহাভারতের মত সব অধ্যারেই শাখা পল্পবিত নর । রামায়ণের প্রথম ও শ্বে 

অধ্যাম় ছুটি, অর্থাৎ বালকাগু ও উত্তরাকাগ্ড নি:সন্দেহে পরবর্তী কালের রচনা-_- 

যেগুলির সঙ্গে মূল কাহিনীর সম্পর্ক সামান্যই । এই দুই অংশেই অজশ্র বাড়তি 
উপাখ্যান আছে যেগুলির মধো অনেকগুলিই মহাভারতে বর্তমান । তবে 

রামায়ণের খষ্যশংগের কাহিনী, বিশ্বামিত্র-বস্িষ্টের ভ্বন্দের কাহিনী ইত্যাদি 
উপাখ্যাননমূহ কিছুটা মৌলিকত্বের দাবি করতে পারে৷ রামার়ণ যে 
যহাভারতের পরবর্তী কালে রচিত তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ভাষা ও ছন্দ যা 

মহাভারতের প্রাচীনতর অংশগুলির তুলনায় অনেক অর্বাচীন। পাণিনি তার 
গ্রন্থে বাস্থদেব, অর্জন, যুধিষ্ঠির প্রমুখ নামের উল্লেখ করেছেন কিন্ধ রামায়ণের 

কোন চরিত্র তার গ্রন্থে উল্লিখিত হ্য়নি। পঙ্িতেরা অনুমান করেন যে, 
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রামায়ণের রচনাকাল ২*০ খ্রীষ্টপূর্বাব্ষ থেকে ২০৭ গ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, অর্থাৎ 

মহাভারত রচনার বিবর্তন শুরু হবার ২০* বছর পর থেকে রামায়ণ রচনার 
বিবর্তন শুরু হয়েছিল। তার বর্তমীন আকারে উপনীত হয়ে যাবার পরেও 

মহাভারত রচনার বিবর্তন শেষ হয়নি । 

মহাভারত বর্তমানে ছুটি শাখায় পাওয়া যায়, উত্তর ও দক্ষিণদেশীয়। এই 
শাখাগুলি পুনরায় আবার কয়েকটি উপশাখায় বিভক্ত হয়েছে লিপির ভিত্তিতে । 

উত্তরদেশীয় শাখ। পাচটি লিপিতে পাওয়া গেছে-_শারদা বা কাশ্রীরী, নেপালী, 
মৈথিলী, বাংলা ও দেবনাগর” | দক্ষিণী শাখা পাওয়া গেছে তিনটি হরফে 

তেলুণ্ধ, গ্রন্থ ও মলয়ালম ৷ উত্তরদেশীয় ও দক্ষিণদেশীয় শাখাছুটির মধ্যে পার্থক্য 

অনেক, আয়তনের বিচারেও দক্ষিণদেশীর শাখা বৃহহর ৷ রামায়ণ তিনটি 
শাখায় আমাদের হাতে এসেছে : উত্তর-দক্ষিণদেশীয় শাখা, উত্তর-পশ্চিম 

দেশীয় শাখা! এবং উত্তর-পৃর্ৃদেশয় শাখা । উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে একই 

ধরনের রচন' প্রচলিত থাকায় ওই শাখাটিকে অধিকতর প্রামাণ্য বলা যার। 

উত্তর-পশ্চিমে ও উ-.-পূর্বে যখন কাহিনীগুলি এসেছে তখন সেগুলির কিছুটা 
পরিবর্তন ঘটেছে ।৯ 

মহাভারত এবং রামায়ণের মূল কাহিনী প্রতিটি ভারতীয়ের নিকট এতই 
হ্বপরিচিত যে তা এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই । 

৫ পা 

১। মহাভারতের মুই্িত সংস্করণগুলির মধ্যে তিনটি উল্লেখযোগ] £ কলিকাতা । এন, 
শিংরামণি সম্পাদিত, ১৮৩৪-৩৯ ), বোশ্বাই (কিপ্রাওয়াদেকর সম্পাদিত, ১৯২৯-৩৩) এবং 
কুম্তকোপম ( কৃফচার্য ও বাসাচাধ সম্পাদিত, ১৯*৫-১*); দক্ষিণী শাখা (পি. পি. এস. শাস্ত্রী 

সম্পাদিত, ১৯৩১)। কিন্তু কে নটিই সর্বাংশে প্রামণ্া না হবার দরুণ পুনার ভাগা/কর 
খঠিয়েটাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের উত্ভা-গ মহাভারতের 0215105) €৫)81০2 প্রস্তুত কর! হন্ছে বা 

শিক়ে'ক্ত পর্ডিতদের ছার] সম্পাদিত £ (১) জাদিপর্ব (স্বকখা.কর), (২) সভাপর্ব ( এডগা্টন ), 

(৩-৪) অরণ্যপর্ব (সুকথাংকর), (৫) বিরাট পর্ব (রখুবীর), (৬) উদ্ভোগপর্য (এস কে দে), 

(৭) তাম্মপর্ব (বেলভলকর ), (৮-৯) দ্রোখপর্ব (এস. কে. দে), (১) কর্ণপর্ব ( পি. এল বৈ ), 

(১১) শল্যপর্য ( জার. এন. দাণ্েকর, ), (১২) সৌপ্তিকপর্ব (এইচ. ডি. ভালেংকর ), (১৩-১৭) স্বী- 

অনুশাসন (এল. কে: বেলতলক্য় ), (১৮) অন্থশাসন (আর: ডি, কর্কার ), (১৯) আশ্রমবামিক 
( এস. কে, বেলতলকর )। মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদ করেছেন মম্মখনাথ দত্ত ( ১৮৯৫-১৯*৫), 
কে, এম. গাঙ্গুলী (১৮৮৪-৯৬, প্রতাপ চনত রায় প্রকাশিত )। রাষায়ণের প্রামাণা সম্প'দলা 
করেছেন রঘুখীর ( ১৯৩৮), ইংরাজী জনুবাদ মন্মঘবাখ দত্ত (১৮৯২-৯৪), 2, 1, চূ, 00100 

(১৯১৫) মহাভারতের বঙ্গানুবাদ কয়েছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ (দল্প্রতি বস্থমতী সাহিত্া-মন্দির 
কর্তৃক পুনঃপ্রকাশিত ), হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ। পঞানন-তর্করত্ব কৃত রামায়ণ ও মহাভারত 
বঙ্গ বাসী প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল, এখন সেগুলি ছ্প্্রাপা। 
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১২॥ ভারভীয় সাহিত্যে মহাভারভ ও রামায়ণের প্রভাব 
ভারতীয় সাহিত্যের উপর মহাভারত ও রামায়ণের প্রভাব এক কথা 

অপরিসীম। সংস্কতে অসংখ্য মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য ও নাটক মহাভারত ও 

রামায়ণ অবলম্বনে রচিত হয়েছে । ভারবির কিরাতার্জুনীয়, মাঘের শিশুপাল বধ, 
ক্ষেমেন্দ্রে মহাভারতমঞ্জরী, অনস্তুভট্ের ভীরতচম্পৃ, বাস্থদেবের বুধিষ্টির বিজয়, 

অমরচন্দ্রের বালভারত, নীতিবর্মার কীচকবধ, বস্তুপালের নরনারায়ণানন্দ প্রভৃতি 

কাবাদমৃহ মহাভারতের মূল কাহিনী অবলম্বনে অথবা মহাভারতের অন্তর্গত 
বিভিন্ন কাহিনী অবলহছনে রচিত হয্জেছে । মহাভারতের নলদময়স্তীর কাহিনী, 
অবলম্বনে শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত, কৃষ্ণানন্দের সহাদয়ানন্দ, বামনভট্রের নলাভুযুদর, 
বাস্ছদ্নেবের নলোদয়, ত্রিবিক্রমভট্টের নলচম্পৃ বা দময়স্থীকথা প্রভৃতি কাব্য এব 
রামচন্দ্র নলবিলাস, নীলক্ দীক্ষিতের নলচরিত, ক্ষেমীশ্বরের নৈষধানন্দ 

প্রতি নাটক রচিত হয়েছে । মৃহাভারত অবলম্বনে অপরাপর যে সব 

না*কাবলী সংস্কতে রচিত হয়েছে সেগুলির মযধো ভাস্র মধ্যমব্যায়োগ, দূত- 

ঘটোত্কচ, পঞ্চরাত্র, দূতবাক্য. উরুভঙ্গ ও কর্ণভার, কালিদাসের অভিজ্ঞান- 

শক হুল, ভট্টনারাফ্ণের বেণীসংহার, রাক্তশেখরের বালভারত বা প্রচণ্তপাণ্ডৰ, 

ক্ষেযেন্ছের চিত্রভারত, কুলশেখরবর্মার স্মভদ্রা-ধনঞ্চপর় এবং তপতী-সংবরণ, 

প্রভ্াদনছ্ের পার্থপরাক্রষ, কাঞ্চন পণ্ডিতের ধনধদদিতদ, বত তর সমুদ্র 

মন্থন, কুষকরের শমিষ্ঘাযয'তি, হশ্টিমল্লের বিক্রান্থকৌরব, নিজয়পালের 

দ্রেম্পদীন্বরঙ্গর, ব্যাসক্্ররামদেবের পাগুবাক্যুদদ্দ এবং সুভদ্রাপরিণন্, রামচন্দ্রের 

নিরভন্বভীম, যোক্ষদিতোর ভীমবিক্রমব্যারোগ, বিশ্বনাথের মৌগদ্ধিকাহর৭, 

নীলকণ্ের কল্যাণসৌগন্ধিক, মাধবের ন্ভদ্াহরণ, শংকরলাছলের সাবিত্রীচরিত্ত 

€ুভুতি উল্লেখযোগ্য ! 

বাল্সমীকি রামায়ণ ছাড়াও পরবর্তী কালে অধ্যাত্মরামায়ণ, যোগবা সি 

রামায়ণ, আনন্দ রামায়ণ ও অদুত রামায়ণ রচিত হয়েছে । এছাড়া অশ্বঘেষের 

বৃদ্ধচরিত বাক্সীকির রামাঘ়ণকে মড্ডেল করে লেগা। রামাদ্ণ অবলম্বনে সংস্কৃত 

সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কাবাসযূহ হচ্ছে কালিদাসের রঘুবংশ, ভটির বাবণবধ, 

কমারদাসের জানকীীহরণ, অডিনন্দে, বামচরিত্রৎ শাকল্যমল্পের উদ।ররাঘব, 

 বেঙ্গটেশ্বরের চিত্রবন্ধ-রামানণ, বেস্কটেশের রামচন্দ্রোদয় ও রামযমকার্ণব ও. 

ক্ষেমেন্দ্রে রাষাহণমগ্ররী । দ্বার্থবোধক ও ক্লেষকাব্যের মধো সন্ধ্যাকর নন্দীর 
রাধচরিত, ধনঞয়ের রাঘব-পাওুনীয়, হরদত্ত শরির রাঘব-নৈষধীয়, বেস্কটাধ্বরীর 
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রামায়ণ, চিদ্বাস্থরের রাধব-পাণ্ডব-বাদবীয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । রামায়ণ 
অবলম্বনে রচিত অপরাপর কাব্যসমূহ্রে মধ্যে ভট্টভীমের রাবণার্জুনীয়, ভোজের 
রামারণ-চম্পৃ, প্রবরসেনের সেতুবন্ধ প্রভৃতি ও নাটকসমূহের মধ্যে ভাসের 
প্রতিমা নাটক ও অভিষেক নাটক, ভবনৃতির উত্তররামচরিত, রাজশেখরের 
বালরামায়ণ, দামোদরমিশ্রের হনুমান নাটক, যশোবর্দীর রামাত্যুদয়, মায়ুরাজের 
উ্ধাত্ত রাঘব, মুরারির 'অনর্ঘ-রাঘব, ভীমটের স্বপ্রদশানন, জম্বদেবের প্রসন্নরাখব, 
শরক্চিভদ্রের আশ্চষ চড়ামণি, বীরনাগের কুন্দমালা, ব্যাসশ্রীমাধনের রামাকাদয়, 
মংধবের অদ্ভুতদর্পণ, ভাস্কর কবির উন্মন্তরাঘব, স্থভটের দূতা্গদ, রামভদ্রের 
ক্গানকীপরিণর প্রভৃতি উল্লেখযোগা । 

মহাভারত ও রামারন বৌদ্ধ ও জৈন সাহিতোও স্থান করে নিন্েছে। 
বোধ জাতকসমূহ্র মধ্যে বিধুর-পৃগ্ডিত-জাতক, ঘট-ভ্রাক, কণাল-ভাতক 

প্রভৃতির উপর মহাভারতের আখ্যানের প্রতাক্ষ প্রভাব বর্তমান । ছেনদের 

একটি নিজস্ব মহাভারত মাছে, নম হরিবংশ, এব ত। মূল মহাভারত 
ক1হনীর সামান্য পরিবর্তিত রূপ যার উপর জৈন আদর্শের প্রলেপ মাখানে। 

হয়েছে । এছাড়া মহাভারতের কাহিনী পাওয়া যায় জৈন গুণভদ্রের উত্তর- 

পুবাণে, পাগুবপুরাণে এবং শজ্ঞ়্মাহায্মো | মালাধরী দেবপ্রভ স্ুরির 
প ণবচরিত, অঙ্গের পাগুবপুরাণ প্রভৃতি মহাভারতের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা 

র'চত। শীলাচাষের "চীপন্র-মহ!পুরিস-চিছু, পুষ্পদশ্থের তিসদ্টি-মহাপুরিস-গণা- 

সকার, (লামপ্রভের পমারপালপ্রতিবোধ, শ্রুভশীলগণির পঞ্চশতী-প্রবোধ-সম্বন্ধ 

প্রতি জৈনগ্রস্থে মহাভারতের কাহিনী ঈষং পর্রবতিত আকারে উল্লিখিত 
হছে । বৌচ্ছ জাতকসমূহের মধো দশরখ জাতক প্রতাক্ষভাবেই রামায়ণ- 

কাহিনী অবলম্বনে রচিত হযেছে, তান্থাডা জয়দ্িস-ভাতক, বেস্সম্থর-জাতক, 
অনাষক-দ্রাতক, সাম-ভ্াতক ও নটিনিকা জাতকের উপর রামাধ়ণের প্রভাব 
শম্পষ্ট | জৈন-রামায়ণ-সমূহের মধো সর্বপ্রথম উল্লেখযোগা বিমলম্রির পৌম- 
চপ্সিয়, এবং তারপর রদিষেণের পল্সপুরাণ, পদ্মছ্বে-বিজ্ঞয়গণির রামচরিত 
গুভূতি। হেষচন্দ্রের ব্রিষ্ট শলাকা-পুরুষ-চরিতে, হরিষেণের কথাকোশে এবং 

ধানশ্বরেব শক্রঞ্যমাহান্মোও রাষায়ণের কাহিনী আছে। 

১৩৪॥ রামায়ণ-মন্থাত্তারত ও ভারতের আঞ্চপিক সাহিত্য 
শুধু সংস্কৃত বা প্রারুতই নয়, ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যেও 

রামায়ণ ও মহাভারত অনেকটা অংশ জুড়ে আছে । বাংলা ভাষায় ষোড়শ 
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শতকে কবীন্দ্র পরমেশ্বর পাগডববিজয় নাম দিয়ে মহাভারতের আখ্যানাংশ বর্ণনা 
করেন। ওই শতকেই শ্রীকর নন্দী জৈমিনীভারত অবলম্বনে অশ্বমেধ পর্ব রচনা 
করেন। পুর্ণাঙ্গ মহাভারত, মূল অন্ুসরণেই, রচনার স্ত্রপাত করেন কারাম 

দাস সপ্তদশ শতকে | তিনি বিরাটপর্ব পর্ধস্ত রচনা করেন এবং অবশিষ্টাংশ 

সম্পূর্ণ করেন তার আত্মীয় নন্দরাম । ১৫৪৬-৪৭ খ্রীষ্টাব্দে গীতান্বর দাস নল- 

মময়ন্তী আখ্যান ও রাজেন্দ্র দাস শকুন্তলা রচনা করেন। মুল মহাভারতের 

ছুটি গদ্ান্থবাদ উনবিংশ শতকে যথাক্রমে বর্ধমানের মহারাজা ও কালী প্রসন্ন 
সিংহের আন্থকূল্যে প্রকাশিত হয় । মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে নাট্যকার 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ অভিমন্থাবধ (১৮৮১), পাগ্ডবের অজ্ঞাতবাস (১৮৮২) ও 

পাগুবগৌরব (১৯০০ ) রচনা করেন । রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদ! নাটক ( ১৮৯২) 

যহাভারতের কাহিনী অবলম্গনে রচিত। মহাভারতের মূল আধখ্যানটিকে 

সংক্ষেপে তিনি নৃতনভাবে রচনা করেছিলেন! এছাড়া তার কচ ও দেবঘানী, 
গান্ধারীর আবেদন, কর্ণ-কুস্থী-সংবাদ প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতাগুলিরও উৎস 

অহাভারত ৷ নবীনচন্দ্র সেনের কুরুক্ষেত্র (১৮৯৯), রৈবতক (১৮৯৬) ও 
প্রভাস (১৮৯৬) মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনেই রচিত হয়েছিল৷ 

রাজশেখর বন্ধ মূল মহাভারতের একটি সারাহ্ুবাদ প্রকাশ করেন। 

প্রথষ বাংলা রামায়ণ রচনা করেন কৃথ্ছিবাস, তবে তার রামায়ণ বান্মীকির 

হবু অনুলরণ নয় । অনেক আখ্যান ধাঁ বান্মীকিতে অন্থপস্থিত ঠার রাষায়ণে 

স্থান পেরেছে । অপরাপর বাংলা রামায়ণের মধ্যে নিত্যানন্দ বা অস্তুতাচার্ষের 

€সপ্তদশ শতক ) রচিত রামায়শ পূর্ববঙ্গে প্রসিদ্ধ । রামায়ণের কাহিণী 
অবলহ্নে মাইকেল মধুস্থদন দত্তের বিখ্যাত মেঘনাদবধ ( ১৮৬১), নাট্যকার 

গ্িরিশচন্র ঘোষের র'বণবধ (১৮৮১), সীতার বনবাস (১৮৮১), সীতার 

বিবাহ (১৮৮২) প্রতৃতি রচিত হয়েছিল। মুল বাম্মীকি রাষায়ণের 
গগ্চান্বাদ বন্ুমতী, বঙ্গবাসী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে কর! হয়েছিল । 

রাজশেখর বন্নর কৃত রামায়ণের সারাহবাদের কথাও এখানে উল্লেধ করা 

চলতে পারে। 

অসমীয়া ভাষায় ঘোড়শ শতকে কুচবিহারের রান্জা নরনারায়ণের নির্দেশে 
রামসরন্বতী প্রথম মহাভারত রচনা করেন। বেদন্যাসের অনুসরণে রচিত 

হলেও এটি অঙ্বাদ নয় । রাষসরস্বতীর অপরাপর রচনা, যেমন কুলাচলবধ, 

বগাহ্থবরবধ, ভীমচরিত ইত্যার্দি, মহাভারতের অস্প্রেরণায় রচিত। তার 



ভারতীয় সাহিত্য : সংস্কত ৪৫ 

পূর্ববর্তী হরিহর বিপ্র (ত্রয়োদশ শতকের শেষার্ধ) মহাভারতের একটি 

আখ্যাফ়িক! অবলম্বনে বক্রবাহনর-যুদ্ধ রচনা করেছিলেন ছয়শত শ্লোকে। 

শংকরদেবের সমকালীন অনম্ভকন্দলী মহাভারত অবলঙ্গনে ভারত-লাবিত্রী রচনা! 

করেছিলেন। উনিশ শতকের লেখকদের মধ্যে হূর্যখগি দৈবজ্ঞের কুর্মাবলিবধ 
এবং ঘটাহুরবধ, এবং রামকান্ত চৌধুরীর অভিমন্থ্যবধ কাব্য মহাভারতের 
অনুপ্রেরণায় রচিত হযেছিল। 

অসমীয়া সাহিত্যে রামায়ূণের মূলাম্ুলারী অনুবাদ করেছিলেন চতুর্শ শতকে 
মাধব কন্দলী। ওই শতকে ছুর্গবন্ত গ্ীতি-রামায়ণ রচনা করেছিলেন । বিখ্যাত 

বৈধব সাধক শংকরদেব, ধাকে অসমীরা সাহিত্যের জনক বল! হয়, রামায়ণের 

কতকাংশ ছন্দে অনুবাদ করেছিলেন । এছাড়া তিন রামবিজয় নাষক একটি 

নাটকও রচণ1! করেছিলেন) শংকরদেবের আবির্ভাবের কাল ১৪৪৯ থেকে 

১৫৬৯ শ্রীষ্টান্ষ। ভার শিষ্য মাধবদেব রামায়ণ-আদিকাণ্ড নামক একটি কান্য 

রচনা করেছিলেন। রঘুনাথের গদ্যে রচিতু কথা-রামায়ণ অসমীন্বা লাহিত্যের 
একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ । উনিশ শতকের লেখকদের মধ্যে ভোলানাথ দাস 

মাইকেল মধুন্দন দত্তের মেঘনাদ বধের অন্থৃকরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দে লীতা-হরণ 
কাব্য রচনা] করেছিলেন ( ১৮৮৮ )। 

ওড়িয়া ভাষায় প্রথম মহাভারত রচনা করেন সারল। দান. চতুদশ শতকে । 
ইনি মূলের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। লোকমুখে মহাভারতের কাহিনী য। 

তিনি শুনেছিলেন তাই ছিল তীর রচনার উপাদান। কিন্তু জনপ্রিয্বতায় এই 
রচনা! আজও অপ্রতিদ্বন্থী । পরব উল্লেখযোগ্য মহাভারত রচনা করেছিলেন 

বিশ্বস্তর দাস এবং রাঙ্তা কুষ্ণ সিংহ । এ ছাড়া সপ্তদশ শতকে রচিত গোপীনাথ 

দাসের টীকামহাভারতও উল্লেখযোগা | ভীম ধীবর মহাভারতের আখ্যান 

অবলম্বনে ভারত-সাবিত্রী ও কপটপাশ। রচন! করেছিলেন । উনিশ শতকের ওড়িম্া 

লেখকদের মধ্যে রাধানাধ রায়ের ছুধ্যোধনর-রক্নর্দী-সম্থরণ এবং বাণহরণ কাবাদ্ধছু 

এবং রাধামোহন রাজেন্দের পাঞ্চালী-পট্রাপহরণ নাটক বিশেষ উল্লেখষোগা। 

প্রথম ওড়িয়া রামায়ণ রচনা করেন বলরাম দাম ষোড়শ শতকে । তার 

রচনা, বা জগমোহন-রাম।ণ ব। দণ্তী-রামায়ণ নাষে পরিচিত, সারলা দাসের 

মহাভারতের তই প্রায় স্বাধীন রচনা, স্থানীয় উপাদানসমূহ থেকে | অপরাপর 
রামাফুণলমুছের মধ্যে ধনগ্য় ভগ্রের রঘুনাথবিলাস, হলধর দাসের অধ্যাত্ব 
রামায়ণ, কেশব হুরিচন্দ্র এবং বিশ্বনাথ থু্টিয়ার রামায়ণন্বপ্ প্রভৃতি উল্লেধযোগ্য । 



৪৬ প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য 

স্উপেন্দ্র ভপ্লের (১৬৭০-১৭১৭ ) বৈদেহীশ বিলাল কাবা রামায়ণের কাহিনী 
অবলম্বনে রচিত। উনিশ শতকের বিখ্যাত ওড়িয়া রচনাসমূহের মধ্যে গঙ্গাধর 
মেহরের তপস্থিণী, কম্পল মিশ্রের সীতাবিবাহ, নন্দকিশোর বলের লীতাবনবাস, 
রামশংকর রায়ের রামবনবাস এবং হরিহর রখের রাবণবধ, রামাভিযেক, রাম- 

নিবাদন ও রামজনস রামায়ণ অনুলরণে রচিত। ফকিরযোহন সেনাপতি কৃত 

রামায়ণের ছন্দারকুখীদ ওড়িয়! সাহিত্যের উল্লেখযোগা সম্পদ । 

হিন্দীভাষায় সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ, যদিও ২৪,০০০ ক্লোকে সংক্ষিপ্ধ, মহাভারত 
রচনা করেন সবল সিংহ চৌহান, আহ্গুমানিক ১৬৭০ গ্রাষ্টাব্ধে। পরবতী হিন্দী 

মহাভারত ছত্রনামক কবি বিরচিত বিজই-মুক্তাবলী ৷ ছত্র ১৭০০ স্রীইাব্দ নাগাদ 

আবিভূত হয়েছিলেন ! মূল খেকে সন্প্রথম হিন্দীতে মহাভারতের অন্থবাদ 
করেছিলেন উনিশ শতকের গোকুলনাথ ! বনু হিন্দী কমিই মহাভারতের 

বিভিন্ন আখ্যানকে নিজ রচনার নিষয়বস্থ করেছিলেন! ঘোড়শ শতকের সথরদাস 

নল-দময়ন্তীর আখ্যান অনলন্থনে কাব্য রচনা! করেছিলেন। আধুনিক হিন্দী 

লেখকদের মধ্যে মৈখিলী শরণ গুপ্তের জয়দ্থনধ কাব্যটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগা । 

হিন্দী সাহিত্যের সবচেয়ে মূল্যবান্ সম্পদ তুলমীদাসের রামায়ণ যা রামচরিত- 
মানস নামে পরিচিত ( রচনাকাল ১৭৭৫-৭৭ থীঃ); এছাড়াও তুলসীদাস 
রাম-গীতাবলী ও দোহা-রামার়ণ রচনা করেছিলেন! হিন্দীতে রচিত অপরাপর 

রামায়ণসমূহের মধ্যে কেশব দাপের ( ১৫৫৫-১৩১৭ ) রামচন্দ্রিকা, চিম্তামি 

ত্রিপাঠীর ( সপ্তদশ শতক ) রামারণ, মানদাসের (জন্ম ১৬২৩) রামচরিত ও 

হন্যান নক, ইঈশ্বরী প্রসাদ ক্রিপাঠীর রামবিলান (১৬৭৩, এটি আগাগোডঢাই 

বাল্সীকির অনুসরণ ), প্রাণনাথ 'চীহানের রামায়ণ মহানাটক (১৬৯০ ) প্রভৃতি 

উল্লেখযোগা । রামায়ণ অচুলরণে বা তার আখ্যানসমূত অবলম্গনে রচিত 

কাব্যসমূহের মধ্যে জান্ক রসিকি শরণের অবধ-সাগর, ভগবস্থু রায়ের রাষায়ণ, 
মধুশ্দন দাসের রাষাশ্বমেধ, মশ্ম্ার সিং-এর সৌন্দধ লহরী, গ্রন্দরকাণ্ড, হস্থমান- 
চব্বিশী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । সবগুলিই অষ্টাদশ শতকে রচিত । উনিশ 

শতকে গণেশ বাল্সীকি-রাষাঘ্ণের অংশবিশেষ হিন্দীতে অন্থবাদ করেছিলেন। 

ললাক দাসের সত্যোপাখ্যান রামারণের আদিকাণ্ড অবলম্বনে রচিত , উনিশ 
শতকের শেষার্ধে এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে জানকী প্রসান্, মহস্ত 

রাষচরণ দাস, বাবু রঘুনাথ দাস, যহারাজ রঘুরাজ সিং প্রমুখ অনেকেই 
রামায়পকে অবলম্বন করে হিন্দী সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটিয়েছেন । 



ভারতীয় সাহিত্য £ সংস্কৃত ৪৭ 

মৈথিলী ভাষায় রামাঘ়ণের অনুবাদ করেছিলেন চন্দ্র বা। অষ্টাদশ শতকের 

"শেষের দিকে কাশ্মিরী ভাষায় রামায়ণ রচনা করেছিলেন দিবাকর প্রকাশ ভট্ট । 
এই রামায়ণের বহু আখ্যান বিভিন্ন আঞ্চলিক রামায়ণে পাওয়া যার, কিন্ত মুল 

বাল্পীকিতে অনুপস্থিত এখানে রামায়ণের মুল ঘটনাটি শিব ও পাব্তীর 
কথোপকথনের মধো বাক হয়েছে । 

গুজরাতী ভাষায় প্রথম মহাভারত রচনা করেন নাকর (১৫৫০ গ্রা)। 

গ্রজরাতী রামায়ণ রচয্দিতা প্রেমানন্দ পূর্ণাঙ্গ মহাভারতও রচনা করেছিলেন, 
এবং তাছাড়া মহাভারতের বিভিন্ন আখান অবলগ্গনে চন্দ্রহাসাখ্যান (১৬৭১ সতী) 

ভ্রৌপদীখয়ংবর ( ১৬৮০), নলাখা।ন (১৩৮৫), ভ্রৌপদীহরণ (১৬৮৭ )ও 

স্ভদ্রাহরণ (১৭০২) তিনি রচনা করেছিলেন । তারও আগে ভালন 

মহাভারতের শল ও ছুরনাসার আখান নিয়ে কাবা রচনা করেছিলেন পঞ্চদশ 

শতকে । প্রেমানন্দের পুত্র বল্লভ দুংশাসন-হ্ধিরপানাখ্াযান, কুল্তীপ্রসন্নাখ্যান ও 

বুধি্টিরবৃকোন্রাখান রচনা করছিলেন প্রেমাণন্দের শি রত্রেশ্বরের শিশু- 

পালবধও এই প্রলক্ষে উল্লেখযোগা ৷ অষ্টাদশ শতকে শামঢভট্র রাবণ- 

মন্দোদরী সংবাদ ও তৌপদী-বস্ত্র-হরণ রচনা করে বিশেষ খাতির অধিকারী 

হয়েছিলেন । আধুনিক গুভরাতী লেখকদের মধো ননলালের কুরুক্ষেত্র মহাকাব্য 
গুস্গরাতী সাহিতোর একটি মুলাবান সম্পদ ' লীলাবতা মুন্সীর রেখাচরিত্র 

দৌপদীকে (কন্দ্র করে রচিত একটি উল্লেখযোগা সাহিত্যা-স্ষ্টি | 

প্রথম গুজরাতী রামায়ণকার পৃবোলিখিত প্রেমানন্দ যিনি পূর্ণাঙ্গ র'মায়ূণ 

ছাড়াও রামরাবণের যুদ্ধ অবলম্বনে রণযজ্ শামক একটি কাবা রচন: করে 

ছিলেন রামার়ণের অপর একটি গু্জরাতী অন্ুবাদ করেছিলেন গিরধর 
(১৭৮৭-১৮৫২ )। রামায়ণের আখ্যানসমূহ অবলম্বনে পৃর্বোলিখিত ভালন 

রামবিরহ এবং রামবীল-চরিত এবং মন্ত্রীকঙ্ধন ( পঞ্চদশ শতক) সীতাহরণ 

রচনা কল্ছিলেন। আধুশিক লেখকদের মধো জন্মশংকর মহাশংকর বুচের 
সীতাবনবাস (১৯০৩) গুজরাতী সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগা সি । 

মারাঠী ভাষায় মৃক্কেশ্বর প্রথম মহাভারত রচনা করেন। ইনি সপ্তদশ শতকের 

লোক ছিলেন। শ্রীধরের পাগুবপ্রতাপ ও মোরোপন্তের মহাভারতও মহারাষ্টে 

বিশেষ ছনপ্রিম ! অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে শুভানন্দ যহাভারতের অংশ- 

বিশেষ ছন্দে অঙস্থবাদ করেছিলেন! মহাভারতের আধখ্যাননমৃহ অবলঘ্বনে 
রচিত কাব্যসমূহের মধ্যে রঘুনাথ পণ্ডিতের দময়ন্তী-হ়্বর, অনন্বরায়ের ছুর্বাসা- 
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ধাত্রা, দ্রৌপদী-বন্ত্রহরণ, এবং পরবর্তী কালে আন্না কির্পোস্করের শকুন্তলা ও 

স্থভদ্রা, খদিলকরের তৌপদী, পন্ত-প্রতিনিধির দ্রৌপদী-বন্ত্রহরণ ও ভীম্ব প্রতিজ্ঞা, 
সরনায়েকের ছৌপনী-স্বযঘংবর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । মূল যহাভারতের প্রথম 
পূর্ণাঙ্গ যারাঠী পদ্যান্থবাদ করেন চিপলু*কর । 

প্রধম মারাঠী রামামণ রচনাকার ছিলেন ষোড়শ শতকের সাধু একনাথ। 
তার পৌত্র মারাঠী ভাষার প্রথম মহাভারতকার মৃক্রেশ্বর একটি সংক্ষিপ্ত রামায়ণ 
রচনা করেছিলেন। সপ্তদশ শতকের সমর্থ রামদাস ও শ্রীধরও রামায়ণ রচনা 
করে খ্যাতিলাড করেছিলেন। শ্রীধরের রামবিজয় মহারাষ্টে সবাধিক জনপ্রির | 

অষ্টাদশ শতকের সর্বশ্রেষ্ট মারাগী কবি মোরো পন্য ১০৮টি ছোট ছোট রামাপ্্ণ 
নানাভাবে ও ভঙ্গীতে রচন! করেছিলেন । আধুনিক লেখকদের মধ্যে রাষায়ণের 
আধ্যানসঘূহকে অনেকেই রচনার উপজীবা করেছিলেন। এই সকল রচনার 

মধো পন্ত-প্রতিনিধির সীতীশুদ্ধি, অডয়ংকরের সীতা-্বননঙ্গর নাটক, আন্না 
কির্পোস্করের রামরাজ্যবিয়োগ নাটক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । আধুনিককালে 
রামায়ণের মারাটী গগ্যানুরাদ করেছেন কুলকার্ধি এবং পগ্যান্থবাদ করেছেন 
ভিদে | মদগুলকরের গীত-রামায়ণ মহারাষ্টে বিশেষ জনপ্রিয় । 

দক্ষিণী ভাষাসমূহের মধ্যে তামিল ভাষায় মহাভারতের প্রথম অশ্রবাদ করেন 

ধ্ীঈীন্ঘ দশম শতকের পেরুন্দেবনার। বঙওমান শতকের দ্বিতীম্গ ও ততীর় দশকে 

মূল মহাভারতের আক্ষরিক তামিল গগ্ান্তবাদ করেন এম. ভি. রামাহুজ-চারি- 

যার মহাভারত অবলম্বনে রচিত চক্রবর্তী রাঙ্গাগোপালাচারীর বিরাসর বিরুন্দ 
দক্ষিণে বিশেষ জনপ্রিন্ন, এবং এই গ্রন্থটির একটি ইংরাজী অন্বাদও হয়েছে । 

স্থবিধ্যাত কবি নুত্রক্ষণ্য ভারতীর পাঞ্ালিইন :শপতম কাব্যে মহাভারতের 
কাহিনীর পটভুমিকার আধুনিক ভারতের যুগযস্ত্রণার প্রকাশ ঘটেছে। 

বৈষ্ণব আঢবারদের রচিত তামিল দিবাপ্রবন্ধে রামায়ণের বহু কাহিনী 
আছে, কিন্ধ দশম শতকের কম্বনই প্রকৃত তামিল রামায়ণের রচয়িতা এবং 

'ত। মূলাস্থগ না হলেও জনপ্রিয়তা ও সাহিত্যগুণে তামিল সাহিতোর আজও 
অদ্বিতীয় রচনা । আধুনিককালে রাজাগোপালাচারী তার চক্রবর্তী-তিরুমকন 
কাব্যে রামায়ণ বর্ণনা করেছেন। তামিলে রাষায়ণের ধার] সংক্ষিপ্ত বা আংশিক 
অন্থবাদ করেছেন তাদের মধ্যে ভেতিমুর কুত্রন্থণ্য শাস্ত্ী, টি. হ্ন্দরচারি, ও 
অনস্তরাম দীক্ষিতের নাম উল্লেখযোগ্য । ৃ 

তেলুগু ভাষায় প্রথম মহাভারত রচনা! করেন নন্বয় একাদশ, শতকে । ইনি 
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প্রথম ছুটি পর্ব এবং তৃতীর পর্বের অর্ধাংশ পর্যন্ত রচন1 করতে পেরেছিলেন । 
ত্রয়োদশ শতকে তিক্কন শেষ পনেরটি পর্ব রচনা করেন। অসমাপ্ত তৃতীন পর্বটি 

সমাপ্ত করেন চতুর্দশ শতকে ইরেরপ্রগদ । পঞ্চদশ শতকে পিল্ললমরি পিনবীর- 
ভদ্রিরা তেলুগ ভাষায় জৈমিনিভারত ও শৃঙ্গারশকুস্থলম্ রচনা করেন। 
'আধুনিককালে তিরুপতি শাস্ত্রী ও বেস্কট শান্ত্রী মহাভারতের আখ্যানসমূহ 

অবলদ্ধনে বহু নাটক রচন| করেছেন । মহাভারতের আধুশিক পগ্ান্থবাদ 

করেছেন মহামহোপাধ্যান্র কৃষ্ঃমৃতি শ্রান্ত্রী। 

প্রথম ততলুপ্ড রামারণ রচপা করেন রঙ্গনাথ এবং তারপর হুনক্ষি ভাস্কর, তার 

পুত্র মল্লিকা্ুন ভট্ট, ও শিত্রান্ধ্ন অযালধ এবং রুদ্রদেব। রঙ্গনাথের রামায়ণ 

দ্বিপদ্-রামানণ নামে পরিচিত । রঙ্গনংখ্রে নাষে ত। উতসগিক্কৃুত হলেও আমলে 

এই রামায়ণ বুদ্ধরাঙ্গুর রচনা । দ্বিতীঘ্প রামারণটি ভাস্কর রাম'রণ নামে পরিচিত 
এবং ছুটি গ্রপ্থই চতুরশ শতকের রচন!। পঞ্চদশ শতকের মোল্লরামায়ণ মোল্ল 

নামক জনৈক! মহিল। কৰি কর্তৃক রচিত। অষ্টাদশ শতকের গোগীনাব-রামানণ৪ 

তেলুগ্ড সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য ৷ আধুনিককালে মহামহোপাধ্যার কৃষ্ণনূতি 

শাস্ত্রী রামাগণের পঠ্াা্গবাদ করেছেন। আধুনিক তেলুপ্ড কবে বিশ্বনাখ 

মত্যনারায়ণ রামারণ অবলম্বনে কান্য রচনা করে বিখ্যাত হদ্েছেন। 

কন্রড় ভাষান্র তিনচন আদি কাব পম্প (৯০২ শ্রী), পোম্ন ও রম প্রথম 

মহাভারত রচনা করেহিলেন। পম্পের মহাভারতের নাম বিক্রমার্ভনবিজন্ব 

ঘা পম্পভারত নামেও খাত। রমন রচিত গ্রন্থের নাম সাঁহস-ভীম-বিজয়। 

খোড়শ শতকের কুষর ব্যাস বা নারনপ্ল মহাভারতের প্রথম দশটি পর্বের 

তেলুপ্ড অন্থবাদ করে বিখ্াত হয়েছিলেন । পরবর্তী পর্বগুলি রচনা! করেছিলেন 

ভিম্মন্ন। অষ্টাদশ শতকে রচিত লক্ষীশের জৈমনি-ভারত কন্রড সাহিতোর 
উল্লেখষে।গ্য সম্পদ হিসাবে বিবেচিত । উনিশ শতকের কুষ্রাজ তৃতীন্ব 

ওদেয়াপের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত কৃষ্ণাজ-বাণীবিলাম নামক মহাভারত মূলের 
পূর্ণাঙ্গ গছ্যাজবাদ। কন্নড় ভাষায় কয়েকটি জৈন-যহাভারতও বঙমান। 

প্রথম কন্নড় রামায়ণ রচন। করেন অভিনব-পম্প (১১০ খী)। এটি জৈন- 
অশ্থপ্রেরণায় রচিত। অপরাপর জৈন-রামায়ণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কুমুদেন্দু 

রামায়ণ (১২৭৫ শ্রী), দেবচক্ছের রামকথাবতার ( ১২৯৭ শ্রী) এবং দেবঞ্ের 
রাষবিজয়চরিত (€ যোড়শ শতক )। বান্মীকি-রাষায়ণ অনুসরণে প্রথম রামায়ণ 
রচন! করেন নয়হরি (১৫৯০ গ্রা), ধিনি কুমার-বান্মীকি নামে পরিচিত। সপ্তদশ 

বিঃ 
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শতকে রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলহ্বনে তিরুমল বৈচ্য এবং যোগেক্ উত্তর- 

রাষায়ণ রচনা করেন। আধুনিক কল্নড় লেখকদের রচনার মধ কে. ভি. পুত্তগ! 
রচিত রামায়ণ-দর্শনম্ বিশেষ উল্লেখযোগা । 

মলয়ালম সাহিতো সংক্ষিপ্তাকারে মহ'ভারত রচনা করেন এজন্তাঙ্কন 

€ ১৫৭৫-১৬৫০) ধিনি অধ্যাত্ব-রামায়ণ নামক একটি সংক্ষিপ্ত রামায়ণ গ্রস্থও 

রচনা করেছিলেন । পরবতী কালে উন্নয়ি বারিয়ার রচিত নলচরিতম্, এরছ্রিশ্মান 
থাম্পি রচিত উত্তরাঙ্বয়ন্থরম্ ও কীচকবধম্ যহাভারতের আখ্যানসমূহ অবলম্বনে 
রচিত হয়েছে । বর্তমান যুগে ধোত্কত্ব, ইন্ধবন্ম বিরচিত সৃভপ্রার্জুনম্, চেল্পপ্লন 
নায়ার রচিত কর্মন, মহাকবি উল্লুর নিরচিত অস্বা, কে. এম. পাণিকর বিরচিত 
ভ'দ্ম যলয়ালম নাট্যসাহিত্যের বিশিষ্ট স্থত্টি। কৃষ্ণ পিল্লাই রচিত দেবধানী 
কাবাটিও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগা | 

প্রথম মলয়ালম রামারণ রচন1 করেন চতুর্দশ শতকের জনৈক অজ্ঞাত কবি, 
এবং এই রচনাটির নাম রাঁমচ্রতম্। পঞ্চদশ শতকে পুনম নাগুদিরি রাষায়ণ- 
চম্পৃ, যোড়শ শ্রতকে কন্নন পানিক্কর কম্নল-রামায়ণ, সপূদশ শতকে এজন্তান্ধন 

অধ্যাত্স-রামীরণ প্রভৃতি রচনার ত্বারা মলয়ালম রামায়ণ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ 

করেছেন। আধুনিক লেখকদের রচণাবলীর মধো পন্মনাভ কুরূপের রামচন্দ্র 
বিলাসম, বল্লাথোলের বাল্মীকি-রাষাহণ এবং কে, এম. পাশিক্করের নাটক 

ষন্দোদরী বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

১৪ ॥ ভগবদগীতা ও হরিবংশ 

ভগবদগীতা মহাভারতের ভীন্ষপর্ধের অন্তর্গত, যদিও আমলে তা একটি 

পৃথক্ গ্রন্থ বা পরবর্তী কালে রচিত এবং যা পরবর্তী কালে মহাভারতে অন্ুপ্রবিষ্ 
হয়েছে । এই গ্রন্থের আদিম আকার বা প্রকৃতি কি রকম ছিল এই মুহূর্তে ত 
বলা সম্ভবপর নয় । এ বিষয়ে অনেক মতবাদ আছে। সম্ভবত আদিতে গীতা 

উপনিষদ জাতীয় একটি গ্রন্থ ছিল যাকে পরবর্তী কালে বিষণ উপাসনার উপযোগী 
করে পরিবতিত করা হয়েছিল। 

বর্তষানে গীতার যে রূপ আমরা দেখি তাতে ভারতীয় দর্শনের অনেকগুলি 
পরম্পর-বিরোধী ধারার সন্নিবেশ দেখতে পাওয়া ধায়। এখানে উপনিষদ 
কথিত ব্রহ্ছবাদও আছে, সাংখ্য কথিত পুরুষের ধারণাও আছে, তা ছাড়া আছে 
'/ক্বোপল্ধির যোগশান্সম্মত প্রণালী, যাগষজ ক্রিয়াকলাগের কথা, ধঞ্জোর 
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র়হশ্তাত্বক ব্যাখ্যা, দেবঘান ও পিতৃযাঁন সম্বন্ধীয় মত প্রভৃতি । এখানে উল্লিখিত 
পরস্পর-বিরোধী আদর্শনমূহের সমন্বয় করার চেষ্টা করা হয়েছে স্ুদীর্ঘকাল 
ধরে, সেই শংকরাচার্ধের আমল থেকে আজ পর্যন্থ। হিন্দুর অতিপ্রিয় শাহ গ্রন্থ 
হিসাবে গীত! সর্বত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠিত ও দ্বালোচিত হয়। গীতার ভক্তিবাদ ও 
নিষ্ধাম কর্যোগ যুগ যূগ ধরে মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। বিগত ও বর্তমান 
শতকের গোড়ার দিকে ভারতের জাতীদ্ব জীবনের বিকাশে এই গ্রস্থো 
কন্েকটি আদর্শ বিশেষ অন্থকৃল হয়েছে । আদি গীতা সম্ভবত রচিত হয়েছিল 
২০০ শ্রীষ্ট পুর্বাব্ধে এবং গীতার যে বর্তমান কূপ আমরা দেখি তা খ্র্ীয় প্রথম 
কয়েক শতকের মধ্যে বিবতিত হয়েছে । 

একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ মহাভারতের পরিশিষ্ট (খিল ) রূপে কল্লিত হয়েছে। 

এই গ্রন্থটির নাম খিল-হরিবংশ। আকারে মহীভারতের তুলনা কিছু না হলেও 
নেহাত ল্লাতন নঘ্ব। মহাভারতের মত এই গ্রন্থটিও কোন একটি বিশেষ 
বাক্কি বা যুগের রচনা নয়। এই গ্রন্থে কষ্ণের আজীবন-ইভিহাস বণশিত হয়েছে। 
প্রথম অংশের নাষ হরিবংশপর্ব ধাতে পুরাণের ভঙ্গীতে স্িতত্ব থেকে শুরু 
করে ধহুবংশের বিস্তৃত ইতিহাস বাশত হয়েছে । এই অংশে পৌরাণিক ধরনের 
কথা ও কাহিনীর সমাবেশ প্রচুর । এই গ্রস্থের দ্বিতীয় অংশের নাষ বিষুঃপর্ব 
ধাতে গোপকন্ভাদের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রণয়োপাখ্যানসঘূহ বণিত হয়েছে । শেষ 
অংশটির নাম ভবিষ্য পর্ব, যাতে অস্থান্থ পুরাপসমূহের ষতই কলিকালের কুৎসা 
গাওয়া হয়েছে |১ 

১৫॥ কোৌটিল্যের অর্থশান্ত্ 

একাস্তভাবেই রাজনীতি ও অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে রচনা প্রাচীন ভারতে 

বিশেষভাবেই অনুপস্থিত । একমাত্র ব্যতিক্রষ কৌটিল্যের অর্থশান্্র। এট 

বিখ্যাত গ্রন্থটির কাল নির্ণয়ের বিষয় লিয়ে পর্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। 

১। গীতার সার্থক সংস্করণের জন্ত বেলভলকর সম্পাদিত ভীন্বপর্ব (১৯৪৫) আস্টব্য। 

ছাড1 শংকর়াচার্খ ও জানন্দ্সিয়ির চীক।সছ আগাসে সম্পাদিত ( জানন্দাশ্রহ সস্কৃত সিক্িজ, 

১৯১৯) গীতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । গীতার ইংয়াজী জন্থবাদ করেছেন তেলাছ ( সনৎনু- 
জাতীয় ও জহুগীত। সহ ) ৪৪০০৫ 8০০১৩ ০৫ 1৮০ 1858$ গ্রন্থযালায় ; আরও একটি জঙ্গুযাদ 

করেছেন হিল (মা, 2), ৮, ৪11] ) ধ। জকপফোর্ড থেকে ১৯২৮ হী প্রকাশিত হয়েছে । হৃযিবংপের 

উৎকৃষ্ট সম্পান! করেছেন ফিগ্রাগয়াদেকর ( ১৯৩৬ )। 
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একদল পণ্ডিত যনে করেন যে, এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন কৌটিলা, যিনি 

চাণক্য বা বিষ্ণগুপ্ত নামেও পরিচিত ছিলেন এবং যিনি মৌরধবংশীয় সম্রাট 
চন্দ্রগুপ্ের মন্ত্রী ছিলেন, এবং সেই হিসাবে তার! কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রকে 
পূর্ব চতুর্থ শতকের রচনা বলে গণ্য করেন। ধারা এই মতবাদ পোষণ 
করেন তাদের বক্তব্য হচ্ছে দণ্ডী এবং পঞ্চত্া্ত্রর লেখকের যত প্রাচীন লেখকের 

অর্থশান্ত্রের রচষ়িতা হিসাবে চাণকা বা বিষুগুপ্তের নাম উল্পধ করেছেন, এবং 

বাগভট্র, যিনি হ্র্ষবর্ধনের সমকালীন ছিলেন, কৌটিলোর অথশাস্ত্রের সঙ্গে 
স্পরিচিত ছিলেন কামন্দক রচিত নীতিসার এস বাংস্যাফ়নের কামস্থত্র 

কৌটিল্োর অর্থশান্ত্রের যডেলেই গড়ে উঠেছিল এবং সেই হিসাবে অর্থশান্ত্র এই 
সকল লেখকদের পৃর্ববর্তী | 'এমনকি, কালিদাসও যে অর্থশাস্ত্র সমন্ধে ওঘাকিবহাল 

ছিলেন ভার প্রমাণ তার রচনাবলীর যধো পাওয়া যায়। স্টৌটিলা বণিত 

আইনকাহুনের ধরন দেখে মনে হর যে, মেগুলি মন্ুস্বতিতে বণিত 'আইনকাহনের 

চেয়ে বেশী প্রাচীন এবং অথশান্ত্রের বিষয়বস্থর সঙ্গে রাজা চন্দ্রপগুপ্তের সভাসদ 

গ্রীক রাজদূত যেগাস্থিনিলের বিবরণ বছ ক্ষেত্রে হুবহু মিলে যায়। 
পক্ষান্থরে ধারা অর্থশান্ত্রকে পরবতী কালের রচনা বলে মনে করেন তাদের 

বক্তব্য হল যে অর্থশান্ত্ের সর্কত্রই কৌটিলোর উল্লেখ করা হয়েছে প্রথম পুরুষে, 

উত্তম পুরুষে নন্ব। অর্থাৎ মর্থশান্ত্রের কথাগুলি কৌটিল্যের নামে প্রচলিত কিন্ত 
তা রচনা করেছিলেন অন্ধ কেউ "অনেক পরবতী কালে । কৌটিলোর অর্থশান্তের 

সঙ্গে বাতস্যায়নের কামন্যত্রের সাদশা আছে এবং উভদ্েই একই অথরিটিকে 

উদ্ধত করেছেন, সেই হিসাবে ছুটি গ্রন্থ সমকালীন । অর্থশান্ত্রে চীনের উল্লেখ 

আছে, কিন্তু খ্রীষটপূর্ব চতুর্থ শতকে চীনের সঙ্গে ভারতবর্মের যোগাযোগ ছিল না। 

পুরাণসমূহে কৌটিলোর কোন উল্লেখ নেই। মহাভ'রতেও রানীতিশাহ 
প্রসঙ্গে বৃহস্পতি ও শুক্রের উল্লেখ আছে, কিন্তু কৌটিল্যের কোন উল্লেখ নেই। 

পতগ্রলি মৌর্যগণ ও চন্দ্রপ্ুপরর সভার উল্লেখ করেছেন, কিন্ত কৌটিল্যের কথা 
তার গ্রন্থে অন্থিধিত । মেগাস্থিনিসের ইত্ডিকা গ্রন্থের সঙ্গে কৌটিলোর 

অর্থশান্ত্রের বিষরবস্তর কোন প্ররুত সাদৃশ্য নেই, ক্ষোর করে তা টানা হয়েছে। 

এই সকল কারণে তারা নর্থশান্ত্রকে খ্রীষ্টার ততীর শতকে স্থান দিতে চান। 
দুতরফেরই আরও অনেক যুক্তি 'মাছে, কিন্তু সে বিশুদ্ধ এঁতিহাসিক 

আলোচনার পরিলর এখানে নেই। ষোটের উপর কৌটিল্য সমস্য! আজও 
অমীমাংসিত | 



ভারতীয় সাহিত্য : সংস্কৃত ৫৩. 

_ সমগ্র অর্থশান্ ১৫টি অধিকরণ এবং ১৮৭টি প্রকরণে বিভক্ত । পরবর্তী কালে 

'অবন্ঠ অধ্যায়ভিত্তিক ভাগ কর! হয়েছে । এখানে ১৫টি অধিকরণের বিষ্বন্তর 
উল্লেখ করছি; (১) রাজপুত্রগণের শিক্ষা, মন্ত্রীদের যোগ্যতা, গুপ্তচর ও 

রাজার দৈনন্দিন কর্তব্য; (২) বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষলমূহ, তাদের কাজ, 
নগর শামন ও প্রতিরক্ষা, শিল্প, গণিকাবৃত্তি; (৩) অসামরিক আইনকাঙ্ন ; 

(8) ফৌজদারী আইনকাম্থন; (৫) শক্রবিনাশ ও রাজকোষ তথ! 
রাজপুরুষদের বেতন ইত)ার্দি; (৬) রাজতন্ত্রের সাতটি উপাদান; (৭) ছদ্ধ 

প্রক্কার রাজনীতি; (৮) রাজার অযোগ্যতা ও তার পরিণামলমূহ ; (৯-১) 

লামরিক অভিযানসমূহ , (১১) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থ'সমূহ ; (১২) যুদ্ধ 

জয়ের কৌশল । (১৩) অধিকৃত দেশে জনপ্রিয় হবার উপায়সমূহ ; (১৪) যুদ্ধ 
জয়ের অপকৌশলসমূহ ; (১৫) অর্থশান্ত্রের সামগ্রিক পরিকল্পনা : 

কৌটিল্যের অর্থশান্থ্ের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হচ্ছে বকবোর ম্পষ্টতা । 

প্রাচীন গ্রন্থ হওয়া! নব্বেও অর্থশাস্ত্রে পরম্পর-বিরোধী কথা বড় একটা নেই। 
কৌটিল্য বিশুদ্ধ রাজতন্ত্র ও আমলাতত্ত্রের একনিষ্ঠ সমর্থক, কিন্তু সেই সঙ্গে 

রাষ্ীয় উদ্মোগতত্বে বিশ্বাসী । জীবনের সর্বক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীর হস্তক্ষেপের উপর 

কৌটিলা বিশেষ জোর দিয়েছেন । আমলাতন্ত্রের সমর্থক হওয়া সববেও তিনি 
এই ব্যবস্থান্গ দোষ গুলি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন । রাজ্বকর্ণচারীর পক্ষে অসাধু 
হওয়! খুবই সম্ভবপর একথা কৌটিল্য স্বীকার করতেন, এবং এই জন্কই তিনি 
যাজকর্মচানী নিয়োগে যথেষ্ট সাবধানতার নির্দেশ দিতে গেছেন। প্রসঙ্গত 

উল্লেখযোগা যে, সে যুগের অপরাপর আইন-প্রণেতার তুলনার কৌটিল্য অনেক 
উদ্দার ছিলেন । স্থতিশান্ত্রে ব্রাহ্মণ অপরাধীদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ 

করা হয়েছে, যেমন কোন অবস্থাতেই ত্রাহ্মণ বধ্য নয়। কৌটিল্য কিস্ক 

ব্রাহ্মণদের সরাসরি প্রাণদণ্ডের বিধান দিয়েছেন যদি সে প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ 

করে। নারীজাতির প্রতিও কৌটিল্যের সন্ধদয় মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া 

যায়। অবস্থান্থুযায়ী তিনি বিবাহবিচ্ছেদ, পুনবিবাহ এবং বিধবা-বিবাহের 
নির্দেশ দিয়েছেন । রাজা রাষ্ট্রের প্রতীক নয়, রাষ্ট্রের একটি অঙ্গ। কৌটিলোর 
মতে রাষ্ট্র যানবদেহের মত, যার অঙ্গ সাতটি : রাজা, মন্ত্রিষগ্ুলী, তৃভাগ, দুর্গ, 

রাজকোধ, সেনাবাহিনী এবং স্ুহৃদবর্গ । কৌটিল্যের মতে রা্রেরে পররাষ্ট্রনীতি 

ছয়টি মূল আদর্শ মেনে চলবে : সন্ধি, বিগ্রহ (যুদ্ধ), আদন ( নিরপেক্ষতা ), 
যান (যুদ্ধপ্রত্তি, অবস্ত যুদ্ধ ঘোষণা! না করে), সংশ্রয় (অপরের আশ্রয় 



৫৪ প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য 

ক্বন্বেষণ ) এবং ছৈধীভাব (অর্থাৎ একের সঙ্গে মিজ্রতা করে অপরের সঙ্গে 

ুদ্ধ)। নর্বত্রই কৌটিল্োর দৃষ্টিভঙ্গী রূঢ় বাশ্তবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গড়ে 
উঠেছে। অন্তান্ত নানা বিষয়েও কৌটিল্য মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় 
দিয়েছেন। যেমন কৃষির কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে রাজা একজন 

সীতাধ্যক্ষ ( কৃষিবিভাগের ডিব্রেক্টর ) নিযুক্ত করবেন। কৃষিকার্ধের খুটিনাটি 
বিষয় সম্বন্ধে তার গ্রভৃত জ্ঞান থাকার প্রয়োজন। তার উপর বাধিক কৃষিগত 

সাফল্য ও বৈধল্য দুয়েরই দারিত্ব বর্তাবে। এমন লোককে কদাচ জমি দেওয়া 
হবে না, সে যে কোন জাতিভুক্ত লোকই হোক না কেন, যে স্বহম্তে চাষ করবে 

না। কোন ব্যক্তি ভার গ্রমি অপরকে ভাগে চাষ করতে দিতে পারবে না, 

একমাত্র সরকারী জমিগুলিই ভাগে চাষ করতে দেওয়া চলতে পারে। 

সীতাধ্যক্ষ কষককে ভাল বীজ, লার ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করবেন, জলসেচের 

অন্য খাল খনন করাবেন এবং কৃষির উন্ততির জন্ক আরও বহুবিধ চেষ্ট! করবেন। 

আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে আমাদের দেশের কৃষির উন্নতির জঙ্ক 

কৌটিলা যে হুপারিশ করেছিলেন, তার কার্ধকারিতা াজও ফুরিয়ে যায়নি । 
কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রের অনুকরণে পরবত্ণ কালে (আহ্মানিক ৮** 

আষ্াবের প্রথম দিকে) কামন্দক নীতিসার নামক একটি গ্রস্থ প্রণয়ন করেছিলেন, 

কিন্তু উৎকর্ষের দিক থেকে দেই গ্রস্থের সঙ্গে কৌটিল্োর অথশাস্ত্রের কোন 
তৃলনাই হয় না।১ 

১৬৪ ঘর্শান্র ব! স্মৃতি 

বৈদিক যুগের শেব পর্যায়ে রচিত ধর্ম ও গৃহৃস্থত্র গুলিকে অনুসরণ করে 

পরবর্তী কালে ধর্মশান্ত্র বা স্বতিগ্রস্থগুলি রচিত হয়েছিল । আদি স্মৃতি গ্রন্থ গুলি 

হরী্ীয় প্রথম শ্রতক ও তার পরবর্তা কালে রচিত। এই শ্রেণীর গ্রন্থ গুলির মধ্যে 
নবচেয়ে প্রাচীন হচ্ছে মানব ধর্মশান্্র বা মন্ুশ্বতি। এই জাতীন্র গ্রন্থ গুলির 

১৪ জর্থণান্ত্ে। সম্পাদনা করেছেন গ্রাম শাস্থী (১৯১৭৯) জলি ও ক্কবিডট / 7. ৪০1] 
50 2, 991800106 ছুট খণ্ডে, ১৯২৩-২৪ ) ও গণপতি শাহী (ভিন খণ্ডে, ১৯২৪-২৫); ইংরাজী 

অবুবাহ করেছেন ঠাম শাস্ত্রী ( 9155708158৮2 ), বঙ্গানুবাদ (দুই খণ্ডে) রাধাগে 'বিজ্গ বসাক । 

কামন্দকীহ শীতিসারের সম্পাদন) কয়েছেন রায়েন্রলীল চিত্র (১৮৪৯-৮৪) ও গণপতি শাহী 

(১৯১২), ইরোঝী অনুবাদ করেছেন এম, এন, তত (১৮৯৬) গুভ্রনীঠিসারের সম্পান। 

করেছন গুত্ভাক ওপার্ট (১৮৮২) ইরোজী অন্থুযাদ করেষ্ছেন বি. কে, সরকার (১৯২৩)। 
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বিষয়্বন্ত হচ্ছে শান্ত্রোক্ত পদ্ধতিতে জীবনধারণের নিয়মকানুনগুলি শিক্ষাদান। 

যাষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি পর্ধায়ের ধমীয় অনুষ্ঠানসমূহ 

কিডাবে পালন করতে হবে তার নির্দেশ এই গ্রন্থগুলিতে দেওয়া আছে। 

ধর্মসৃত্র ও গৃহ্স্ত্রগুলির মত এই সকল স্বতিগ্রশ্থেও বিবাহ, ঝতুসংগমন, 

চতুর্থীকর্ম, জাতকর্ম, নামকরণ, চুড়াকরণ, অন্নপ্রাশন, দৈনিক পঞ্চ মহাজ্ঞ, 

বাৎসরিক শ্রাদ্ধবিধি প্রভৃতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। স্থৃতিগ্রন্থসমূহের 

মধ্যে মন্ুশ্বতিই সবচে প্রতিনিধিস্থালীয় | এই গ্রন্থের ভান্ত রচনা করেছিলেন 

নবম শতকে যেধাতিথি, একাদশ শতকে গোবিন্দরাজ ও ত্রয়োদশ শতকে 

কুলুক। মনুস্থতি ধরনের আরও কয়েকটি বিখ্যাত স্বতিগ্রন্থ আছে যেমন 

বিষ, যাজ্বন্ধা, নারদ, বৃহস্পতি, কাত্যামন, ইত্যাদি । পরবর্তী কালে আরও 

অজন্র স্বতিগ্রস্থ রচিত হয়েছে যেমন আপস্তস্ব, অভ্র, যম, বৃহদ্যম, লঘুষম, 

পরাশর, বৃহত্পরাশর, আঙ্গিরল, আঙ্গির, হারীত, দালভ্য, বশিষ্ট, বৃদ্ধহারীত, 
বাধূল ইত্যাদি । এগুলি অবশ্যই অবাচীন।৯ 

১৭॥ পুরাণ সাহিত্য 

সংস্কত সাহিত্যের অনেকট? জুড়ে আছে পুরাণসমৃহ। মহাভারতের মত 
পুরাপসমূহকে পঞ্চম বেদ বলা হয়। পুরাণ কথাটির অর্থ *য। প্র।চীনকাল থেকেই 
বর্তমান রয়েছে ।' মহাকাব্যদ্বয়ের মত পুরাণেও আছে অজস্র কথা ও কাহিনী, 

পপ পস্পীশস্পা | শিপ ৮ পা পাপ 

১। মনুশ্মুতির ইর়াজী অন্বংাদ করছেন ভোল (১৭৯৪), বুঝর (8850760০০8৪ ০ 

89৪ 5৪6 প্রন্থমাল। ) এবং খঙ্গানাথ বা (১৯২২-২৯)। বুংস্প্তি স্থ তর »ম্প দন করেছেন 

ফুহয়ের ( স00161, ১৮৭৯ ) ও থাম্ন্থাসী জাড়েজার (086) 58018 071900] 597568» ১৯৪১), 

অনুবাদ করেছেন জলি (55০790 7০০8৪ ০1 (৪ 7৯৪৮, ৩৩ সংখ)ক গ্রন্থ): কাত্যাযর়ন স্থতির 

সম্পা্ন!, জনুধান ও টীক। করেছেন, পি. ভি, কানে (১৯৩৩), নারদন্মুতির সম্পাদন ও 

অনুব্দ করেছেন জলি (5708, ৩৩ সংখ্যক গ্রন্থ), বিহুস্থতির সম্পাদনা ও অনুবাদ করেছেন 

জাল (9735, সপ্তম ওস্থু), তাছাড়। এম, এন: দত্ত আরও এক দফা] ইংধাদী অনুবাদ করেছেন 

(১৯৯) যাঞ্বধাশ্থতির এখম ২স্পা্না করেছিলেন ট্টেনৎসলার (১৮৪৯), পরবতী কালে 

গই গ্রন্থ মিতাক্ষর। তায় (১৯*৯), অপরাদিত্য ভান্ত (১৯*৩-৪) এবং ট্রিপ ভান (১৯২২-২৪) 

লহধোরে পুনংস্ম্পাদিত হয়, এছাড়া অনুবাদ বরেছন এস. সি. বনু (১৯১৮ ). নরহরাইয়া 

(১৯১৩) এবং খরপুরে (১৯৩৬)। পঞ্চানন তর্করছের সম্পাদনায় বঙ্গবাণী হেস থেকে কয়েকটি 

স্মৃতিএছ্ের বঙগানুবাধ হয়েছিল। »প্প্রতি জাংশ্র দসিরিদে সব কটি স্মাতগ্রছই মূল ও 

বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু সেগুলি মোটেই নির্ভরযোগ] নর, অনুবাদ বহঙ্গেতেই 

বিকৃত। 
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ইতিহাসধর্ণী বিষয়সমূহ, শ্বতিশানতরের অনুকরণে অপরাধ ও দণ্ডের তালিকা, 
তছুপরি আছে বিভিন্ন সাম্প্রদাপ্িক ধর্ষের (যেমন বৈষব, সৌর, শৈব, শান্ত 

ইত্যাদি ) নানান খুঁটিনাটি দিকৃ। বিষয়বস্তর বৈচিত্রো এই সাহিতোর প্রকৃতি 

এত জটিল যে এক কবায় পুরাণের কোন সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। 

অমরকোষ নামক অভিধানে পুরাণের যে পঞ্চলক্ষণের কথা উল্লিবিত হয়েছে 

তাতে প্রতিটি পুরাণে সর্গ (জগং সৃষ্টির বিবরণ ), প্রতিসর্গ (জগতের ধ্বংস 

ও নবরূপ প্রাপির বিবরণ), বংশ (দেবতা ও খধিদের বংশাবলী ), মন্বস্কর 

(বিভিন্ন মন্নর যুগ ) এবং বংশান্ুচরিত (রাজ্রবংশ কথন )- এই পাচার্টি বিষম 

অবশ্বই থাকবে । কিন্তু পুরাশসমুহের বিষয়বন্ আরও বিশাল, যে জঙ্গু 

পুরাণগুলিতেই বলা হয়েছে যে ওই পঞ্চলক্ষণ শুধুমাত্র উপ-পুরাণগুলির ক্ষেত্রেই 

গ্ুযোজ্য । মহাপুরাণগুলির ক্ষেত্রে আরও পাঁচটি লক্ষণ আছে যেগুলি হচ্ছে 

বৃত্তি (জীবিকার উপায়সমূহের বর্ণনা), রক্ষা (দেবতাদের অবতারগণের 

কথা), মুণ্ক (মুত্র পর মোক্ষলীভের কথা), হেতু (অবাক্ত জীবন) এবং 

অপাশ্রয় (ত্হ্ছতক )1 কিন্তু এই দশ লক্ষণের দ্বারাও পুরাণসমূহের নিষয়বস্থ 

সম্পূর্ণভাবে ব্যাধ্যা করা যার না। 

সংখ্যা, শ্রেণীবিষ্তাগ, রচনাকাল--প্রচলিত মত অ্যাহী আঠারোটি 

মহাপুরাণ ও আঠারে!টি উপপুরাণ বর্তমান, কিন্তু আসলে উপপুরাণের সংখ্যা 

আরও অনেক বেশী। এই আঠারোটি যহাপুরাণের যধ্যে, প্রচলিত মত 
অনুযায়ী নিঞু, নারদীমু, ভাগবত, গরুড়, প্ল্ম ও বরাহ সাব্বিক পুরাণ 

যেগুলে বিষুর উদ্দেশ্য রচিত; ব্হ্ধাণ্, ব্রহ্ধটননর্ত, মার্কগের। ত্রহ্থ, বামন 

এবং ভপিষ্বু রাচমিক পুরণ যেগুলি বহ্ধার উদ্দেশ্যে রচিত ; এবং মত, কুর্ম, 

লিঙ্গ, শিব, অশ্রি ও হ্কন্দ তামসিক পুরাণ যেগুরল শিবের উদ্দেশ্যে রচিত। 

এই শ্রেণীবিভাগ একাস্থই কাল্পনিক, বাস্তবের সঙ্গে সার্মশ্হীন এবং এই 

'তালিকাপ এমন কতক গুলি পুরাণ আছে যেগুলি একেবারেই অর্বাচীন। 

এই কারণেই ওই কাল্পনিক শ্রেণীবিভাগকে গ্রাহ না করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 

বিষয়বন্কর ভিতিতে নতুন ধরনের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। প্রথন বিভাগে 
রয়েছে গরুড, অগ্নি ও নারদ যেগুলির বিষয়বস্ত হচ্ছে ব্যবহারিক বিদ্যা, 

কেননা এগুলিতে চিকিৎসা, ব্যাকরণ, নাটাতঘ্ব, সঙ্গীত, জ্যোতিষ প্রভৃতি 

ব্যবহারিক বিষর়গ্ুলিই সমধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে রয়েছে 

পন, স্কন্দ ও ভবিহ্ক যেগুলির প্রধান বিষযববন্তই হচ্ছে ব্রত ও তীর্থ কখন। 
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তৃভীঘ় শ্রেণীতে রয়েছে ত্রন্ধ, ভাগবত ও ব্রহ্ষবৈবর্ত | এই তিনটি পুরাণ 
লংশোধিতরূপে আমাদের হাতে এসেছে ; অন্তত ছুবার এই তিনটি পুরাণের 

মূল অংশ নূতন করে লেখা হয়েছে। চতুর্থ শ্রেণীতে সেই পুরাণগুলিকে ফেলা 
হয়েছে প্রক্কাতির দিক থেকে যেগুলি ইতিহাসধর্মী। এতে আছে ব্রচ্ছাণ্ড ও 

হারিয়ে যাওয়া বাছু। হরপ্রসাদ শ্রান্ত্রীর মতে বাযুপুরাণের আসল অংশটি 

হারিয়ে গেছে । পঞ্চম শ্রেশীতে স্থান পেয়েছে সাম্প্রদায়িক পুরাণগুলি যথ। 

লিঙ্গ, বামন, মার্কত্ডেয়, প্রথম ছুটির উদ্দেশ্য শিবের বন্দনা গান এবং তৃতীরটি র 
উদ্দেশ্ব দেবীর মাহাম্্য কীর্তন। যগ্ঠ শ্রেশীতে স্থান পেয়েছে যেগুলির 

প্রক্তারূপে বিষ্ণুর কোন না কোন অবতার কল্পিত হয়েছেন। এই পুরাণগুলি 

হচ্ছে বরাহ, কর্ণ এবং মংস্থা | 

পুরাণগুলি একই সময়ে রচিত হয়নি, বিভিন্ন পুরাণ বিভিন্ন যুগে রচিত 
হণ়েছে। রচনাকাল মোটামুটি ৪০* খ্রীষ্টা থেকে ১৬০০ স্রীষ্টানের মধ্যে । 

কোন কোন উপপুরাণ আবার আরও পরবর্তী কালে রচিত। 

মহাপুরাণ-পুরাপনমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হচ্ছে বিষুপুরাণ। এই 
পু'শটি নাকি পুলস্কা পেয়েছিলেন বুদ্ধার কাছ থেকে, পরাশর পেয়েছিলেন 
পুলস্তোের কাছ েকে, মৈত্রেয় পেয়েছিলেন পরাশরের কাহ থেকে । এই 

পুরাণের শ্লরীকসংখা! তেইশ হাজার বলে ধাবি করা সবে আসলে সাত 

হাজারের বেশী শ্লোক এতে নেই । এখানে পৌরাণিক পঞ্চলক্ষণ নিখৃ'তভাবে 

মেনে চলা হদেছে। পুরাণটির সামগ্রিক উদ্দেশ্য নিষ্ঞর মাহায্সা কীতন। 

নারদ বা নারদীর পুরাণের প্রবক্তারপে নারদ কলিত হছ্দেছেন। এই 
পুরাণের ক্লোকস'খা! তিন হাজার। বিষ্ণুর গৌরবকীঠনই এই পুরাণের 
উদ্দেশ্ট। মহাপুরাণ হিসাবে গণা হলেও আসলে এটি একটি অতি অর্বাচীন 

রচন| যার কে!ন কোন অংশ ষোড়শ এমন কি সপ্তদশ শতকেও রচিত। এতে 

স্পষ্টতই মুদলমাঁনদের উল্লেখ আছে যা থেকে সহজেই বোঝা যায় ঘে, 

রচনাকালের দিক্ গেকে এই পুরাণ কত অবাচীন। ভাঁগবতপুরাণও বিষুঃ 

কেন্তিক, এবং বৈষবদের নিকট প্রামাণা ধর্ম গ্ন্থূপেও বিবেচিত । সাধারণভাবে 

এই পুরাণকে ভাগবত বা শ্রমন্ভাগবত বলেও উল্লেখ করা হযে থাকে । এই 

পুরাণের শ্লোক সংখা! আঠার হাজার । এতে বৃত্রাস্থর বধ ও সারম্বত কল্পের 

বিস্তৃত বিবরণ আছে । এখানে ৩৩২টি অধ্যায় বারোটি ক্বন্ধ বা থণ্ডে বিশ্ন্ত 
হয়েছে । এই পুরাণের দশম খণ্ডে বশিত কৃষ্ণের জীবনকথা অভান্ত জনপ্রিয় । 
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গরুড়পুরাণ সন্বন্ধে ওই পুরাণেই বলা হয়েছে যে, গরুড়কল্পে ভগবান্ বিষু, 
নিজেই এই পুব্বাণ বর্ণনা! করেছেন, বিনতার জন্ম থেকে শুরু করে। তবে এই 
পুরাণের বাস্তব চরিত্র ভিন্নক্ূপ। সেখানে বাবহারিক বিগ্ার কথা বিশেষভাবে 

বণিত হয়েছে। পন্নপুরাণ আকারের দিক্ থেকে অতি বৃহৎ, শ্লোকসংখ্য! 
পধচান্ন হাজার এবং মোট পাচটি খণ্ডে বিভক্ত : সৃষ্টি, ভূমি, ন্বর্গ, পাতাল ও 
উত্তর । বিষয়বস্ত দেখে যা মনে হয় এই পুরাণটিও অরাচীন, ভ্বাদশ শতকের 
পূর্বে রচিত নয় । বরাহ্পুরণও ওই একই সমন্ন রচিত হন়েছে। সমগ্র 

পুরাণটি বরাহন্ধপে বিষুঃকর্তৃক তংপ্রিরা পৃথিবী দেবীকে শোনান হয়েছে, শ্লোক 
সংখ্যা দশ হাজারের কিছু বেশী। উপরিউক্ত সবকটি পুরাণেরই উদ্দেশ্ট বিষুর 
মাহাত্মা বর্ণনা । 

এরপর প্রচলিভ মত অন্যায়ী যেগুলি রাজদিক পুরাণ সেগুলির কিছু 
পরিচয় দেওয়া বাক। প্রথমেই ব্রহ্থাগুপুরাণের কথাই উল্লেখ করছি যে 

পুরাণের প্রবক্ত! হিসাবে ব্রহ্ধা কল্লিত হয়েছেন। এতে ব্রহ্ধাড ব৷ ব্রহ্মার 

অগ্তের বিশদ বর্ণনা ছাড়া ভবিষ্যৎ কল্পস্মূহের বিশেষ বিবরণ আছে। অধ্যাত্ব- 

রাষায়ণ নাষক জনপ্রিয় গ্রন্থটি এই ব্রন্ধাণ্ড পুরাণেরই একটি অংশ। অন্নরূপ- 
ভাবে ব্রহ্ষপুরাপও ব্রজ্া কর্তৃক কথিত বলে পরিচটি*। এই পুরাণের 

শ্লোকসংখ্যা সাত হাজারের কিছু বেশী। এখানে যে দেবতাটি প্রাধান্য 
পেয়েছেন তিনি হচ্ছেন সুর্য । প্রথম দিকৃকার অধ্যায় গুলিতে বথাক্রমে স্যটি 

বর্ণনা, মন্বস্তরসমূহের বর্ণনা, চন্দ্র ও সুর্ধবংশীয় রাজগণের বৃত্তান্ত ইত্যাদি সংক্ষেপে 

কথিত হয়েছে । এই পুরাণে উড়িস্যা দেশ, বিশেষ করে উড়িযস্তার মন্দিরা দির 

কথা উল্লিখিত হয়েছে, যা থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, এর লেখক উড়িষ্যার সঙ্গে 

বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত ছিলেন। ক্রহ্মবৈব্পুরাণ একাম্থই অর্বাচীন। 

্্ী্টীয় অরয়োদশ শতকে রচিত । প্রকৃতির দিক থেকে একানুই সাম্প্রদায়িক । 

রাধাকৃষ্ের প্রেমলীলা এই পুরাণের অনেকটা অংশ জুড়ে আছে । শ্লোকসংখা 

আঠার হাজারেরও বেশী। ভবিষ্বপুরাপও একটি অর্বাচীন পুরাণ যার 

শ্লোকসংখ্য সাত হাজার । বিষন্ববন্বর দিক থেকে এই পুরাণের প্রকৃতি অপরাপর 

পুরাণের চেয়ে পূথক। এখানে বিশেষ করে ব্রত-পার্বশ, আচার-অনুষ্ঠানের 

কথা উল্লিখিত হয়েছে । বামনপুরাণের ক্লোকসংখ্যা প্রা সাত হাজার । এই 

পুরাণের প্রবক্তা বামন্রূপী বিষণ, কিন্তু তাহলেও এই পুরাণে শিবের কিছুটা 
প্রন্তিপত্তি আছে। এটিও একটি অর্বাচীন পুরাণ। রাজপিক শ্রেনীর লবচেন্ষে 
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উদ্লেখহোগ্য পুরাখ হচ্ছে যার্কপ্ডে্পুরাণ ৷ বিষয়বন্বর বৈচিত্র্যে এই পুক্লাপ 
প্রক্কতই মহাপুরাণ আখ্যা পেতে পারে । এতে আছে অজশ্র কথ! ও কাহিনী, 
নৈতিক অনুশাসন ও ধর্মীয় নির্দেশে। বিখ্যাত দেবীমাহাত্মা বা চণ্ডী যা 
যে কোন দেবীপৃজায় পঠিত হয়, এই পুরাণের একটি অংশ। মার্কগেযপুরাণের 
রচনাকাল সম্ভবত গ্রীষ্টীন্ন অষ্টম শতক । 

বাকি রইল তথাকধিত তামনিক পুরাণগুলির কথা । এখানে প্রথমেই 
মৎস্যপুরাপের কথা উল্লেধ করা প্রয়োজন । এই পুরাণের প্রবক্তাবূগে মত্শ্যরূপী 

বিষুঃকেই কল্পনা করা হয়েছে, কিন্তু প্রর্ুতিতে এটি কিছুটা শৈব। শ্লোকসংখ্যা 
চোগ্ষ হাজারের কিছু বেশী। প্রসঙ্গের বিভিন্রতাও এই পুরাণের ক্ষেত্রে 
লক্ষণীয় । এটি মোটেই অবাচীন গ্রন্থ নয়। কর্মপুরাণও কৃর্মরূণী বিষু) কর্তৃক 

কথিত। প্ররুতির দিক্ থেকে বিষুট এই পুরাণের প্রবক্তা হওয়া সত্বেও এই 

পুরাণটিতে শিব ও দুর্গার কথাই বেশী। লিঙ্গপুরাণে লিঙ্গপূজার যাহাত্মা 
বিশেষভাবে বরিত হয়েছে । শ্িবপুরাণকে অনেকে মহাপুরাণ বলে মানতে 
আপত্তি করেন, যদিও এই পুরাণ বিশালাকার এবং বেশ কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত । 
স্কন্দপুরাণ সকল পুরাণের মধ্যে বৃহত্তম হিও তা একাছ্ছই অর্বাচীন রচনা । 

দেখে যা ষনে হয়, অনেকগুলি ভিন্ন ভিতর গ্রন্থকে 'স্কন্দপুরাণ' এই সাবিক নামের 

ছার! একত্র করা হয়েছে । তবে দেবতা হ্বন্দ এই পুরাণের বেশ কিছুটা অংশ 
জুড়ে আছেন । এই পুরাণের বিভিম্্র খণ্ডুগুলি যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে 

রচিত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই, যেমন কাশীণণ্ড ঢকাশীতে, আবস্ত্যখণ্ড 

অবস্তীতে, উৎকলখণ্ড উৎকলে, কুমারিক] খণ্ড কুমারিকায়, এই রকম । অশ্রি- 

পুর্বাণ একটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পুরাণ, বা নামে অগ্নির উদ্দেশ্তে রচিত হলেও 
অ(ললে শিবের মাহাত্মা কীর্তনই এই গ্রন্থের উপজীব্য । এতে চিরাচরিত 
বিষয়বস্ত ছাড়াও রাজার কর্তব্য, যুদ্ধনীতি, যাজ্জবন্ধ্যস্মতি থেকে আইনসমূহের 
সারাংশ, সুশ্রত সংহিতার চিকিৎসা বিষম্বক অংশ, পাণিনির ব্যাকরণের 

করেকটি নিয়ম ইত্যাদি স্থান পেফ়েছে। 
উপপুরাপ-_এই প্রসঙ্গে উপপুরাণগুলের কথাও কিছুটা বলবার আছে, 

কেননা রচন্]কালের বিচারে সকল মহাপুরাণই যে সকল উপপুরাণের পুর্ববর্তা 

তা নয়, ব্রং কযেকটি 'ষহাপুরাণ রচনাকালের বিচারে এতই অধাচীন বে 
সেগুলিকে উপপুরাণের নামিল কর! ধায্। প্রচলিত মত অনুযায়ী মহাপুরাণের 

কান উপপুরাণের সংখ্যাও আঠারোটি-_সনৎকৃমার, নরসিংহ' বৃহস্লারদ্ীয়, শিবধর্ম, 
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ছুর্বাসা, নন্দ (নন্দী ), কপিল, বামন, উত্ন, মানব, বরুণ, যহেশ্বর, সান্ব, সৌর, 
পরাশর, মারীচ, ভার্গৰব ও কালিকা। কিন্তু এই তালিকায় দেবীপুরাণ ও 

দেবীভাগবতের উল্লেখ নেই। শেষোক্ত তিনটি পুরাণ, অর্থাৎ কালিকা, দেবী 
ও দেবীভাগবতের অন্যদিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই তিনটি পুরাণই 
পরবর্তী কালে রচিত, একান্তভাবেই শান্ত সম্প্রদায়ের নিজস্ব । অস্থাস্ক পুরাণে 
যেমন বিষুর, শিব প্রমুখ দেবতাদের শাস্চিপূরণ সহাবস্থানের পরিচয় আছে এই 
তিনটি পুরাণে তা নেই। শুরু থেকে শেষ পধন্ত দেবী এক ও অদ্বিতীয়ারূপে 

বিরাজ করছেন। দে্বৌপুরাণ ও দেনীভাগবত নি,সন্দেহে বঙ্গদেশে বাঙালীর 
হবা রচিত। কালিকাপুরাণ রচিত হনেছে কামরূপ না আসামে । জেখক 

নতি চতুর লোক হিলেন এবং বহুক্ষেত্রেই দেবীর বর্ণনায় কালিদাসের 
কুঁমারসম্ভব থেকে হুবন্থ টুকেছেন। 

বিষয়বন্ত--মামরা প্রথমে বিভিন্ন পুরাণকথিত সগ্িতত্ব দিয়ে আরম্ত 
করব। মোটামুটি এক্ষেত্রে সকল পুরাণের ছকই একরকম তবে যে পুরাণ যে 

সপ্রদায়ের, সেই সম্প্রদায়ের পরমতষ দেবতার্টিই সৃষ্টির কেন্্রস্থলে বিরাঞ্জিত। 

তিনিই আসল ত্রহ্ম, পুরুষ ও প্রকৃতির মধো প্রবিষ্ট হয়ে মহ বা বুদ্ধির কষ্ট 
করেন; বুন্ধিথেকে অহংকার, পঞ্চ তন্মাত্র (পাথিব উপাদান ) তথা এগারোটি 

ইন্দির (জননেক্দ্ির, কণেন্দ্রির ইত্যাদি) ও মনের সৃষ্টি হয। আর একটি 

কাহিনী অন্ুযারী ব্রহ্ধা তার যন থেকে তৈরী করেছিলেন যথাক্রমে দেবতা, 

নঙ্থর, পিভগণ, ম্তষা, প্রাণী ও উদ্ধিদাদি।! তারপর তৈরী হলেন নম্ুজ্জন খষি, 
রুধ নামক ছ্নেতাশ্রেণী, স্থায়স্ুন মনত এবং শতরূপা নামক এক কন্তা। এই 

জাতীয় বহ্ ধরণের স্ষ্টিতরই পুরাণে আছে । প্রতিটি স্থির আদুক্ষাল ব্রচ্ধার 

একটি দিনের সমান এবং তা পৃথিবীতে চোদ্দজন মন্থর রাজত্বকালে সমান । 

এরপর পুরাণকব্তি কল্প, মন্বন্থর, ঘুগ ইত্যাদির কিছু পরিচর দেওয়া যাক। 
মানষের একবছর সমান দেবতাদের একটি দিন, দেবতাদের ১২,*০* বছর অর্থাৎ 
মানুষের ৪,৩২০,০*০ বছরে চত্ুধুশি বা মহাবুগের পূর্ণতা ঘটে। চতুযুগ সতা 

(কত), ত্রোতা, হ্বাপর ও কলির সমাহার, এবং যুগাংশগুলি চার, তিন, ছুই, এক 
এই মন্ুপাতে বর্তমান । সেই হিসাবে সত্যযুগের কাল ৪,৭০* দেববর্ষ, ভ্রেতা- 
যুগের ৩৬০* দ্রেববর্ণ, ঘাপর যুগের ২,৪** দেনবর্ধ এবং কলিযুগের ১,২০* দেববর্ষ। 

মানুষের বন্ধর হিসাব করতে গেলে প্রতিটি সংখ্যাকে ৩৬৫ দিয়ে গুণ করলেই 
চলরে। দুটি যুগের ঘধ্ো ছু'ধরনের ই্ানজিশান পিরিয়ড আছে । লতাযুগের 
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৪০০ যুক্ত ৪০০ সমান ৮০০ বহর, 'অন্থরূপভাবে ব্রেতাযুগের ৬০০ বছর, দ্বাপরের 

৪০০ বহর এবং কলির ২০* বছর । মন্বপ্তর ও কল্পের সঠিক হিসাব পাওয়া! যার ন]। 
প্রান প্রতিটি পুরাণেই কিছু কিছু ভূবৃত্তান্ধ আছে। সমগ্র পথিবী সাতটি 

ছ্বীপে বিভক্ত, এবং প্রতিটি দ্বীপ ষখাক্রমে লবণ, ইক্ষু, স্থরা, দধি ইত্যাদি সমুদ্রের 
দ্বারা বেই্টিত। এই সাতটি দ্বীপ হচ্ছে জু, প্রক্ষ, শান্মলী, বুশ, তৌঞ্চ,. শাক ও 
পুফর । ভারতবর্ধ জ্ব্বীপের,একটি অংশে অবস্থিত যার উত্তরে হিমালর এনং 

ভিতরে সাতটি পর্নত গাছে মহেন্দ্র, মলর, স্হা, শক্িমৎ। খক্ষ, বিল্কা ও 

পৰিপাত্র। এই সব পাহাড় থেকে নির্গত নদী গুলির নামও পুরাণে উল্লিখিত 

আছে। পুরাণ সমূহের ভৌ'গালিক অংশ বিটার করলে দেখা যায় যে প্ররাণ- 
কারদের ভৌগোলিক জ্ঞান বিশেষ তিল না। 

পুরাণসমূহের আর একটি বৈশিষ্টা বংশাবলী বর্ণন।। বৈবহ্ছতযন্ত থেকেই 

এই বংশাবলী বর্মনার স্বত্রপাত হয়েছে! মনুর দশ পুত্র যাদের মধ্যে সর্বজোষ্ঠ 
ইলা একই সঙ্গে পুরুষ এবং নারী ছিলেন, সেই হিন'বে তার বংশের ছুটি শাখা 
সৌছুম্ন এবং ধরল । অপর পুত্র ইক্ষাকুর বংশ মধ্যদেশে রাঙ্জত্ব করেছিল। 
এইভাবে মন্থর দশ পুত্রের বিস্তৃত বংশাবলীর পরিচন্স বিভিন্ন পুরাণে দেওদা 

হয়েছে। পৌরাশিক হিসাব অঙ্ঠযারী মগ্ন থেকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ পর্যন্ত সময়ের 
বাবুধান ৯৫ পুরুষের | কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরবতী কালের বিভিন্ন রাজবংশকে 

বর্ণনা করতে গিমে পুরাণে ভবিষাৎকালের ব্যবহার কর! হয়েছে । 

ধতিহাপিক মুগের বিভিন্ন রাজবংশের কথাও কোন লোন পুরাণে উল্লিখিত 

হয়েছে, যেমন গুপুলশ বা আক্রবংশ | 

বিভিন্ন পুরাণে নৈদিক যুগের পরবতী কালের ধর্ববানস্থ'র যে চিত্র পাওছা 

যাষ তাখুবই চিন্তাকৰক । পৌরাণিক হিন্দুধর্মে বৈদিক দেবতাদের পতনটি 
ভাল করে লক্ষ্য করার মত। বেদের সকল প্রধান দেবতাই প্রান পরাণসমুহ্ে 

তাৎপর্যহীন হয়ে দাড়িয়েছেন । সেই বিখ্যাত ইন্ত্র, বক্চণ, উধা, অদিতি প্রমুখ 
দেবদেবীর পুরাণে একেবারেই গৌণচরিত্রে পরিণত হয়েছেন । পক্ষান্থরে যে 

লব দেবতারা বেদে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেননি যেমন বিকু. শিব ইত্যাদি, 

এ'রাই বিডিন্্ পুরাণে মকল দেবতার পুরোভাগে চলে এসেছেন। পরবতী 
কালে হিন্দুধর্ম পুত্বাণসমৃহকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন 
পুরাণে জৈন, বৌদ্ধ ও অপরাপর নাস্তিক মতদাদলমৃহকেও নিন্দা! করা হয়েছে, 
কেননা এগুলি পৌরাণিক ধর্মের আদর্শের সঙ্গে খাপ ধায় না। পৌরাণিক 
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ধর্মের প্রবণতা একেশ্বরবাদী। বৈষ্গৰ পুরাণগুলিতে একযাত্র উপাস্যদেবতা 
বিষ, শৈবপুরাণসমূহে শিব, শাক্ত পুরাশসমূহে শক্তি। অপরাপর দেবভার, 
অস্তিত্ব যেনে নিলেও যে পুরাণে যে দেবতাকে আশ্রয় কর! হয়েছে সেই দেবতার 
কাছে অপর সকলে তুচ্ছ এমন ভাব দেখানো! হয়েছে। 

পুরাণ অন্ধযায়্ী জীবনের উদ্দেস্ত চারটি-ধর্ম, অর্থ, কাম, যোক্ষ। ধর্ষপ্রসঙ্গে 
বলতে গিরে বিভিন্ন পুরাণে একমাত্র উপাস্য দেবতাটির গৌরবগান, পাপ ও ভার 
শান্তির অজশ্র বিতরণ, নরকের বর্ণনা, বিভিন্ন তীরথক্ষেত্রের যাহাস্মা বর্ণনা, 
বিভিন্ন ব্রত ও দানের কথা তুলে ধর! হয়েছে । অর্থপ্রসঙ্গে বিভিন্ন পুরাণে 

বিশেষভাবে রাজধর্মের উপর লেখা হয়েছে। বিভিন্র বৃত্বিরও অঙ্গশ্র উল্লেখ 

পুরাণে আছে। কামপ্রসঙ্গে আছে বিভিম্র ধরনের বিবাহ ও সেগুলির 

নিয়মসমূহ, স্ত্রীর কর্তব্য ইত্যাদি নানান ধরনের বিষয়। মোক্ষগ্রসঙ্গে আছে 
জান ও ভক্তির কথা যেগুপরির বারা বহু জন্মান্তর পার হয়ে মুকিলাভ করা যায়। 

শৈব পুরাণগুলিতে যোগ সাধনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কর! হয়েছে, 
পক্ষান্তরে বৈষ্ণব পুরাশগুলিতে ভক্তির কথাটাই প্রাধান্ত লাভ করেছে ।১ 

১৮7 সংস্কত নাটকের কথা 
সংস্কত নাটকের উদ্ভব ঠিক কবে ও কিভাবে হয়েছে এ বিয়ে স্পই 

করে কিছু বলা যায় না! ভরতের নাটাশান্ত্ে নাটকের শ্রষ্টা হিসাবে ব্রদ্ধার 
নাষ করা হয়েছে এবং নাটককে পঞ্চম বেদরূপে আখ্যা দেওয়া হয়েছে । নাটকের 
আদি উৎস পণ্তিতগণ খখেদের কথোপকথন সুত্রগুলির যধযে অন্বেষণ করেন, 
যেমন বিশ্বামিত্র ও নদীগণের কথোপকথন, যম ও যমীর কথোপকথন, উর্শী ও 

১। মুল সং্কত ও বঙ্গান্থবাদসচ সবকটি প্রধান পুরাণই পঞ্চানন তর্করত্বের সম্পাঘনায় বরব'সী 
প্রেস থেকে প্রকাশিত হাছছিল। ইংরাজী অনুবাদ ধার] যে পুরাণের কয়েছেন তার ইয্লেখ এখাব 

কর' হল। এম এব' দঝ ২ অগ্নি (১৯১), ভাগবত (১৮৯৫), গরুড় (১৯৮), বিজু (১৮৯৪); 

পাণ্টার £ মার্কখের (১৯৯৪) ; উইললন $ বিকু (পচ খণ্ড,১৮৬৪-৭,) ; জ'মী বিজ্ঞানানজ্য : ভাগবত 

(১৯২১-২৩) ; হুববারাও ; ভাগবত (১৯২৮); দে" এম. সাম্তাল (১৯৯৩৪) ; এছাড়া ভাগবত 
মম্পাঙ্গনা ও ফরালী অনুবাদ করেছেন 90277001, 77080%858৩-0৬৬0৬ 818 এবং [008581 
(১৮৪০-৯৮)1 81৮11919০ [08195 থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত-জঙ্গি (রাজেররজাল জিত, 
১৮৭৭৯), কৃর্ম ( লালমশি মুখোপাধ্যায়, ১৮৯), লিজ ( জীবানন্ বিদ্তানাগর, ১৮৮৫ ), মারের 
( কে. এষ, ব্যানার্দি, ১৮৬২ ), বায়ু (রাজেশ্রলাল ছি, ছুইখগ, ১৮৮*-৮৮ )। বেছটেম্বর প্রেস 
থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত ক্ষন্দ, তবিয় (১৯১০), বরক্মাগ্ড (১৯১), গ্ররুড় (১৯৬), পন্ন 
(১৮৯৫), শিব, বিকু (১৮৮৯)। আনমনা সন্ত নিগ্জি থেকে সম্পাদিত ও প্রকাখিত-.. 
খ্রি (১৯০.), পন ( ১৮৯৬-১৪, চারখগ ), বায়ু (১৯০৫ )। 
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ও পুরূরবার কথোপকথন, ইত্যাদি। গৃহ্স্থ্রসমূহে এবং যহাতারতে কিছু কিছু 
নাটকীয় সংলাপ আছে। পাণিনি তার ব্যাকরণে নটম্ত্র কথাটির উল্লেখ 
করেছেন, কিন্ত এ থেকে বোঝা! যায় না যে তিনি নাটকের সঙ্গে পরিচিত 

ছিলেন। তবে ত্রীষ্পূর্ব দ্বিতীপ্ন শতকে পতব্ললি যে নাটক সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল 
ছিলেন তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 

ভরতের নাট্যশাস্স--ভরতের নাট্যশান্ত্র সম্ভবত গ্রীষীয় তৃতীয় শতকে 
ব1 তার পৃবে রচিত হয়েছিল। মঞ্চ, অভিনয়, নৃত্য, গীত ইত্যাদির তাত্বিক 
দিকৃলমূহের বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থে আছে । মোট ছত্রিশটি (পরবর্তী কালে 
আরও একটি সংযোজিত হয়েছে ) অধ্যায়ে রচিত এই গ্রন্থটি প্রাচীন যুগে 
বিশেষ আদুত ছিল। নাট্যশান্্কে ভরত পঞ্চম বেদক্ধূপে আখ্যাত করেছেন; 

নাটকের কাহিনী, চিত্র এবং বিভিন্ত্র ভাবসমূহের উপর এই গ্রন্থে বিশেষভাবে 
আলোকপাত কর। হনেছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দৈহিক ভাবভঙ্গী, 
ভাদের বাচনভঙ্গী, তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি কি রকম হওয়া উচিত সে 
সকল বিষয় যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে নাট্যশাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে । মঞ্চ, দৃত্তপট 
ও দর্শকদের কথাও ভরত ভোলেন নি। নাটকের অঙ্গ হিসাবে কাব্য, ছন্দ 
সঙ্গীত ও নৃত্যের উপরও বথে্& আলোচনা করা হয়েছে । রস, গুণ এবং 

অলংকারই হচ্ছে ভর.তর মতে নাটকের সার্থকতার মাপকাঠি, যেগুলির মধো 

আবার রসই প্রধান। রপ বলতে তিনি ভাবকেই বোঝাচ্ছেন, ষা তার মতে 

আট ভাগে বিভক্ত । সংলাপের অলংকরণের জন্ত তিনি ছত্রিশটি লক্ষণের 

উল্লেখ করেছেন । সংলাপের কোন্ কোন্ স্থানে সংস্কৃত ছাড়! অদ্ক ভাষা ব্যবহৃত 

হবে, ভরত তারও স্ুম্প্ নির্দেশ দিয়েছেন, ঘদিও ভামের মত শক্তিমান্ 
নাটাকারের1 তার নির্দেশ মেনে চলেন নি। ভরত নিজেও স্বীকার করেছেন 

যে সব কিছুই বাধ! ছক ধরে হওয়া সম্ভবপর নয়, এবং নাটকের দর্শকেরাই 
সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক । নাটক অভিনীত হবার আগে পূর্বরঙ্গ নামক একটি বিশেষ 

অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ নাট্যশান্ত্রে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ুপদী নাটকসমূহে 
ভরত বগিত পূর্বরঙ্গ একাম্থভাবেই অস্থপস্থিভ। নাট্যশাস্তরের উপর আরও 
একটি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। তা অবশ্ত অনেক পরবর্তী যুগে। গ্রন্থটির নাম 
দশরূপ, লেখক জনৈক ধনগ্রয়। ৯ 

১। সতরতের নাটাশান্ত্ের একটি হুদম্পাদিত সংস্করণ কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি কর্ড 
প্রকাশিত হয়েছে। 
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সংস্কত রঞ্জমঞ্চ _সংস্কৃত নাটকসমৃহ বিশেষভাবে মঞ্চে অভিনয় করার 
জস্ই রচিত হত। প্রথযেই করা হত মঙ্গলাচরণ। প্রতিটি সংস্কৃত নাটক্ই 
কোন না কোন দেবদেকীর উদ্দেশ্ে প্রার্ধনার পর অভিনীত হত। বেশঈরভাগ 

ক্ষেত্রে শিব বা খিষুর উদ্দেশ্েই প্রার্থনা করা হত। নাগানন্দ নাটকে অবশ্য 
বুন্ধকে বন্দনা করা হয়েছে । এই প্রার্থনাকে বলা হত নান্দী। এটি আবৃত্তি 
করত মঞ্চের মানেজগার বা স্থত্রধার। অতঃপর স্ত্রধার নটনটীদের মঞ্চে 

নিয়ে এসে দর্শকদের সঙ্গে পরিচঘ্ করিবে দিনে অভিনকের সাফলোোর জন্ক 

দর্শকদের অগ্রিষ শুভেচ্ছা চাইত । এই রীতি গ্রীক মঞ্চেওহিল। এক 

একটি অঙ্ক যেন নাটকের এক একটি অধায়। সকল অভিনেতার মঞ্চ থেকে 

নিক্ান্তত হয়ে গেলেই একটি অঙ্কের সমাপ্তি হয়েছে এই রকম মনে করা হত। 

ছুই অঙ্কে বিরতিকালকে বল! হত বিদ্বন্তক বা প্রবেশক। ক্ষেত্রবিশেষে এই 
সমঘ্ একজন বক্তা নাটকের কাহিন*র স্বত্রটি অক্ষুন্ন রাধার ক্বন্থ কাহিন'র কিছু 
অংশ স্বমুখে বিবৃত করত । বিভিন্ন রদের প্ররোগ কয়েকটি নিছুম শৃংখলার 

দ্বারা বাধা থাকত। অভিনেতা বা অহিনেত্রীর পক্ষে তার বাইরে যাওয়া সম্তশ 

ছিল না। যঞ্চে কখনোই বুক্ধের দৃশ্য দেপানে হত না । স্থগতোক্কির ক্ষেত্তে, 
জমজমাট প্রেষের দৃষ্ঠে বা আবেগদীপ অ'শসমূহে সাধারণত ছন্দোবদ্ধ সংলাপ 
ব্যবহার কর! হত, অবশিষ্ট ক্ষেত্রে সাধারণ গছ্যেই পাত্রপাত্রীরা ংলাপ বলত । 

উচ্চবর্ণের চরিত্ররা সংস্কৃত ভাষাম্ম কথানাত! বলত, পক্ষান্থুরে যেখানে পাত্র 

পাত্রী একান্তই সাধারণ মানুন, তাদের সংলাপের ভাষা ছিল প্রারুত। সংস্কৃত 

নাউকে তিন প্রকার প্রারুতের বাবহার ছিল শৌরসেনী, মহারাইী ও মাগধী। 
সংস্কৃত নাটকের চরিত্রলমূহ মূলত মানুম, দেবত' ও অর্ধদেবতা, অপ্পরা, গন্ধর্ষ 

ইত্যাদি লিয়ে রচিত হত । কোন কোন ক্ষেত্রে ইতিহাস-বিখ্যাত পুরুষেরা নায়ক 

হয়েছেন (ষেষন মুদ্রারাক্ষসে), কোথাও বা! সাধারণ মাল্ুদ ( ঘেমন মুচ্ছকটিকে )। 

নার্িকারা দু'ভাগে বিভক--বধূ ও বারাঙগনা। রোমান্টিক নারকের] বেশীর 

ভাগই পূর্ব থেকে বিবাহিত, কিন্ত তার জদ্ত কুমারী শারিকাদের সঙ্গে প্রেমে 

আটকাত না। কয়েকটি বাধা চরিত্র প্রতিটি নাটকেই থাকত, ধা খিদুষক, 
নিট এবং শকার | বিদুদকদের সঙ্গে সেক্সপীরারের ক্লাউনের তুলনা করা! যায়, 

এর! নায়কের বিশ্বস্ত সহচর, বৃদ্ধিদাতা এবং নাদ্িকার সঙ্গে নায়কের মিলনের 
মধ্য্থ। বিউ হচ্ছে রাজসভার সাধারণ ভাড়। শ্রকার হচ্ছে রাজার শ্টালক, 

কোন গৌণ পরীর ভ্রাতা । এদের কাঞ্জ ছিল রাজসভায় বসে থাক] এবং 
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যাঝে যাঝে ক্ষেপে উঠে গরম গরম বক্তৃতা করা । এদের ভূষিকায় দর্শকের! 

আনন্দ পেত। বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষেই নাটক মঞ্স্থ হত, কাজেই কোন্ 
বাধা ধরা মঞ্চ ছিল না। যে কোন একটা হলঘরেই অভিনম্ম কর! চলত। মঞ্চে 
পর্দার ব্যবহার ছিল (অপ্তি-ক্ষেপণ )। হাতে আকা দৃশ্যাবলীও ব্যবহৃত হত। 
সার থাকত ষঞ্চের পিছনে, যার না ছিল নেপথ্য । রাজসভাগৃহ, তপোবন 

ইত্যাদির দৃষ্ঠাবলী যত্রুসহুকারেই প্রস্তত করা হুত। বান্যর অবস্থা দেখানোর 
জন্য মঞ্চে এমনকি রথ পর্যস্ঞ নিয়ে যাওয়া হত। নায়ক-নায়িকাদ্দের পোষাক 

পরিচ্ছদ, মেক-আপ প্রভৃতির উপরেও যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা হত। 

জশ্বঘোব £ প্রাচীনতঘ সংস্কত নাটকের যে পরিচয় আমরা পাই তা 
আবিষ্কৃত হরেছে মধ্য এশিয়ার তুরফান নামক স্থান থেকে । এই নাটকটি 
হচ্ছে অশ্থঘোষ বিরচিত শারিপুত্রপ্রকরণ, এবং ওই একই লেখক রচিত আরও 
ছুটি নাটকের অংশবিশেষ পাওয়া গেছে । শেষ ছুটি নাটকের নাম অজ্ঞাত, 
তবে তাদের মধ্যে একটি বূপকধমী। বুদ্ধি, কীতি, ধূতি প্রভৃতি এই নাটকের 

চরআসমূহ | দ্বিতীক্নটি সম্ভবত একটি প্রহসন যার চরিত্রসমূহের যধ্যে আছে 
একছ্ধন নায়ক, একজন বিদূষক, একটি ছু্টলোক, একজন রাজকুমার ও দুজন 

বুনের শিশ্যু, শারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন। তবে নাটক ছুটির অংশবিশেষ এত 
অর পরিমাণে পর] গেছে যে তা থেকে নাউকের বিষয়বস্ব কি ছিল ত। 

লোঝা যায় না। 

অপরদিকে শারিপুত্রপ্রকরণ নামক নাটকটির শেষ অধ্যায়টুকু মাত্র পাওয়! 

গেছে । এই নাটকের কাহিনীটিতে মোটামুটি শারিপুত্রের বৌদ্ধধর্ধে দীক্ষা- 

গ্রহণের কারণগুলি বণিত হয়েছে । দীক্ষা্ডুর ছিসাবে বৃদ্ধের কি যোগাতা 
আছে-_এই প্রঞ্ণ শারিপুত্রের বন্ধু অশ্বষ্িৎ তাকে করেছিল এবং অপর একক্গন 

এই প্রশ্ন তুলেছিল যে ব্রাক্ষণ হয়ে সে কেন ক্ষত্রিয়ের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করবে । 
উত্তরে শারিপুত্র জানিয়েছিল যে অন্থস্থ মানুষ যেমন ওষধগ্রহণের জস্ত 

জাতিবিচার করে না, সেইরকম সেও বুদ্ধের নিকট দীক্ষা গ্রহণে কিছু আপতির 
কারণ দেখে না। তার যুক্তিতে মৌদ্গলায়নও মুগ্ধ হয় এবং তারা উভয়ে 

দীক্ষাগ্রহণের জন্ত বুদ্ধের নিকট উপাস্থত হয়। বুদ্ধ তাদের দীক্ষা দেন ও 
বলেন যে, তারা পরম জ্ঞান ও খ্ন্দরজালিক শক্তির অধিকারী হবে। নাটকের 

শেষ দৃশ্টে বুদ্ধের সঙ্গে শারিপুত্রের একটি দার্শনিক সংলাপ আছে। শারিপুত্র- 
প্রকরণ নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে তা ভরতের নাট্য শাস্ত্রের 

বি-€ 
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নিয়মসমূহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই রচিত হয়েছে। বিশুদ্ধ প্রকরণের নিয়ষ 
অনুযায়ী নাটকটি নয় অস্কে রচিত। এই নাটকে বুদ্ধ ও তীর শিশ্গণ, তথা 
নান্বকঘ্ধয় নংস্কৃতে সংলাপ বলেছেন, শুধু বিদৃষকের ক্ষেত্রে প্রাকৃত বাবহৃত 

হয়েছে। 

ভাস: ১৯১৩ খ্রীষ্টা পর্যন্ত ভাসের রচনাবলী জনসাধারণের নিকট 

অপরিচিত ছিল। ১৯১২ স্রীষ্টাবের প্রথম দিকে শ্রীগণপতি শান্ত্রীর সম্পাদনায় 
তাসের নাষে কথিত তেরটি নাটক প্রকাশিত হয়। ত্ববে নাটকগুলি থে 

ভাসেরই রচিত একথা হলফ করে বলার সময় এখনো৷ আসেনি । 

যাই হোক না কেন, এই নাটকগুলি আবিষ্কৃত হবার পূর্বেও ভাস নামক 

জনৈক নাট্যকারের নামের সঙ্গে পত্ডিতেরা পরিচিত ছিলেন ৷ কালিদাস তার 

রচনায় পূর্বনরী হিলাবে ভাসের উল্লেখ করেছেন। সপ্তম শতকের প্রসিদ্ধ 
লেখক বাণভট, অষ্টম শতকের বাকৃপতি প্রভৃতি প্রধান লেখকেরা ডাসের 

উল্লেখ করেছেন । কাবামীমাংসা নামক গ্রস্থের রচয়িতা রাজশেখর, যিনি 

শরীষ্টায় দশম শতকে আবিভতি হয়েছিলেন, ভাস সম্বন্ধে লিখেছেন যে, তার 

নাটকঞ্চলির অগ্রিশুদ্ধি হয়েছিল যাতে একমাত্র ্বপ্নবাসবদ্গত্তাই অদগ্ধ ছিল। 

ভাসের নামে আরোপিত রচনাবলীর ভাষার ধরন দেখে এবং আরও অস্তান্ত 

বহুপ্রকার সাক্ষ্য মিলিয়ে পণ্তিতেরা! ৩০৯ খ্রীষ্টা্কে ভাসের যুগ বলে বর্ণনা 

করেছেন। 

বিষন্ববস্ক অন্রলারে ভাসের নাটকগ্ুলিকে মোট চারভাগে বিভকু করা 

যায়। মহাভারতের কাহিনী অবলঙ্গনে ভাল পাচর্টি একান্ক নাটক রচনা 

করেছিলেন। এই পাচটি নাটক হল মধ্যমবাম্বোগ, দূতবাকা, দৃতঘটোৎকচ, 
কণ্ভার এবং উরুভঙ্গ । 

মধামব্যান্োগ নাটকটির শুরু হচ্ছে একটি ত্রাহ্ধণের আর্ত চিৎকার দিয়ে। 

এই ব্রাহ্ধণটি তার স্ত্রী ও তিন পুত্রকে নিয়ে বনপথ দিয়ে যাচ্ছিল। পথে 
ঘটোত্কচ নাক জনৈক রাক্ষল নরমাংসের জন্তু তাদের আটক করে। এই 

ঘটোত্কচ হচ্ছে মধ্যম পাগ্ডর ভীমের পুত্র । ভীষ হিড়িম্বা ন:মক্ক এক 
রাক্ষপীকে বিবাহ করেছিলেন এবং তারই গর্ভে এই ঘটোৎ্কচের জন্ম হয়। 
র্রহক্ধণ পরিবারটি ঘটোত্কচ কর্তৃক ধৃত হবার পর শেষ পর্যন্ত সাব্যন্ত হল থে 
ঘটোৎকচ তাদ্দের ছেড়ে দেবে এব্ং বিনিময়ে ওই ব্রাহ্মণ তার মধ্যম পুত্রকে 
খটোৎকচের হাতে সমর্পণ করবে । তখন ধটোৎকচ মধ্যম পুজ্রটিকে নেবার 
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জন্ক 'ওহে মধ্যম, এদিকে এস' বলে ভাকাভাকি শুরু করে। ঘটনাচক্ষে সেই 
বনপথ দিয়ে ভীম কোথাও যাচ্ছিলেন । ভীষ মধ্যম পাগুবরূপে পরিচিত, কাজেই 
“মধ্যম এদিকে এস' এই ডাক শুনেই তিনি ঘটনাস্থলে হাজির হলেন। তিনি 

সমন্ত ব্যাপার শুনে ঘটোৎকচকে বললেন, “ওহে বাপু, ব্রাক্ষণপুত্রাটকে ছেড়ে 
দাও।” ঘটোৎকচ রাজী হল না, কেননা তার মায়ের জন্ত সে থাম্য-সংগ্রহে 

বেরিয়েছিল । ভীম জানতেন না বে এই ঘটোৎ্কচ 'ভারই পুত্র। অনেক 
বিতণ্ডা, যুদ্ধবি গ্রহের পর সাব্যস্ত হল যে ওই ব্রাঙ্গণপুত্রের বদলে ভীষ্ই রাক্ষসীর 
আহারের সামগ্রী হয়ে যাবেন । ভীমষকে নিয়ে ঘটোত্কচ তার যায়ের সাঘনে 

হান্জর হল! তখন সকলেই লকলকে চিনল এবং নমগ্র বিষয়টির ফিলনান্মুক 

সমাধান ঘটল । ব্রাহ্ধণপুত্রটিও ছাড়! পেল | 

এই ঘটোত্কচ ভাসের আরও একটি একাংক নাটকের নায়ক যার নাম 

দৃতঘটোত্কচ। কুকক্ষেত্রের যুদ্ধে অভিষন্্যর মৃতার পর পাগুবদের তরফ 

থেকে একটি শান্তির প্রস্তাব নিদ্ধে দূত হযে কৌরবসভায় ঘটোৎ্কচ উপস্থিত 
হয়। সেখানে কৌরবগণ তাকে অপমষানিভ করার কলে ক্রোধে উন্মভব হয়ে 
দে কৌরবদের আসন্ন ধ্বংস সম্বন্ধে যে নকল ভবিব্বদ্ব'ণী করেছিল সেইগুলিই 

এই নাটকের বিষয়বন্তব | 

দতবাকা নামক নাটকের কাহিনীও মহাভারত থেকে নেওয়া হয়েছে । 

পাগুবদের দূত হয়ে কৃষ্ণ এসেছেন কৌরবদের সভায়, এদিকে ছুধোধন নিষেধ 
করেছেন যাতে কষ্ধের প্রতি কোন সন্মান না দেখানে' হয়। তাঁ ছাড়া তাকে 

অধিকতর অপম।নিত করার জন্ত ভ্রৌপদীর নিগ্রহের একটি চিত্রও টাঙিয়ে 
রাখা হয়েছিল। ক্ষণ সভাগৃছে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসন থেকে ছুধোধনের 

পতল হুল যম] সকলেই ছুলক্ষণ বলে মনে করলেন। কৃষ নভাস্থ মকলকে কৃরু 

পাগুনের মধো শান্তির জন্ত বিশেষ করে বোঝালেন। ভ্রমোধন তো স্তার কথা 

শুনলেনই ন' উপরস্ত তাকে বন্দী করার চেষ্টা করলেন। পাপিষ্ঠ কৌরবদের 

সাজা দেবার স্ুন্ত রুষ্ণ তার অলৌকিক শক্কিপম্পন্ন অস্ত্রগুলিকে স্মরণ করলেন, 

শেষ পর্ধস্ত অবশ্য ধৃতরাষ্ট্ের আকুল আবেদনে তিনি শাস্ত হলেন । 

কর্ণভার নাটকের ুচনায় দেখা যাচ্ছে যে কর্ণ অঞ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য 

প্রশ্বত হচ্ছেন। তার সারথি মদ্ররাজ শলাকে তিনি বলছেন ভার গুরু 

পরশুরামের অভিশাপের কথা'। পরশুরাম কর্ণকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে 
তার চরমতষ সংকটকালে তার সমুদয় অস্ত্র কার্ককারিতা হারিয়ে ফেলবে। 
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কর্ণের ছিল সহজাত কবচকুগুল যার জন্ত তিনি ছিলেন অবধ্য। অর্জনের 

মঙ্ষলার্থে ইঞ্জ জনৈক ব্রান্ধণের ছদ্মবেশে কর্ণের নিকট সেই কবচকুগুল প্রার্থন 
করলেন। কর্ণ তৎক্ষণাৎ তা দান করলেন। তার পরেই শল্যকে সঙ্কে নিয়ে 
তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে বেরিয্বে পড়লেন এবং অর্জুনের রথের ঘর্ঘরধবনি শোনা গেল। 

এইখানেই নাটকের সমাণ্তি। 

ভাসের পঞ্চম একাংক নাটকটি সংস্কৃত সাহিত্যের একমাত্র বিদ্বোগান্ু 

নাটক, নাষ উরুভঙ্গ, কাহিনী পৃধের চারটি নাটকের মতই যহাভারত থেকে 
সংগৃহীত । গদাযুদছ্ধে রাজা ছুর্যোধন উরুভঙ্গ অবস্থায় পড়ে আছেন। তার 

শাবালক শিশুপুত্রটিকে সেই বস্ত্রণাকর অবস্থার মধ্যেও আদর করছেন। তার 
পিতামাতা! ও পত়ীর! তাকে ঘিরে বসে আছেন, ছযধোধন তাদের সান্বনা দেবার 

চেষ্টা করছেন। ছুর্যোধনের নিষেধ সত্বেও অশ্বথাম৷ পাগুবদ্ধের সমূলে ধ্বংস 
করার জন্ত প্রতিজ্ঞা করলেন । উরুভঙ্গ নাটকের এই হল বিষয়বন্ত ৷ 

মহাভারত অবলম্বনে ভাস আরও একটি নাটক রচন! করেছিলেন যার নাষ 

পঞ্চরাত্র। আসন্ন কুরুপাওব যুছ্ের ফলাফল চিন্তা করে এই ছুই শক্তির মধ্যে 
মিলন ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন উভয় পক্ষেরই রণগুরু দ্রোণ। ষ্ঠার উপদেশে 
ছুর্যোধন বজ্ঞান্ুষ্ঠান করলেন এবং যজ্ঞশেষে দ্রোণকে গুরুদক্ষিণা দিতে চাইলেন । 

ছধৌধনের নিকট থেকে তখন ভ্রোণ অর্পেক রাজ্য প্রার্থনা করলেন। তার 

উদ্দেশ্ট ছিল যে ভা তিনি পাগুবদের দেবেন। দুযোধন এই শর্তে রাজী 

হলেন ঘষে, ভ্রোণ পাচদিনের মধ্যে পাগুবদের অজ্ঞাতবামের সংবাদ এনে 

দেবেন, কেন নাঁ বারে? বছর বনবাসের পর পাগুবদের তখন এক নছর 

অজ্ঞাতবাসের পাল] চলছে । এই নাটকের দ্বিতীয় অক্ষে দেখা যায় ফে জীম্ম 

ও প্রোণ উভয়েই সন্দেহ করছেন যে পাগুবের। নিশ্চই মতশ্যরাজ বিরাটের 

রাজ্যে আছেন। বিরাট রাজার শ্যালক কীচকের রহস্যজনক মৃত্তাই এই 

সন্দেহের কারণ এবং তাকে হত্যার পিছনে ভ'মের হাত আছে এটা উদ্ভযেরই 

বিশ্বাস। কাজেই এ ন্ষদে অধিকতর অবগত হবার জনক ভীরা বিরাট 

রাজার রাজ্য আক্রমণ করলেন । তৃতীয় 'অঙ্কে দেখা যায় যে কুরুবাহিনী সেই 

আাক্রমণ করতে গিয়ে শেষ পর্স্থ পরাঙ্গিত হয়েছে । এবং সেই যুদ্ধে ভীম ও 
অর্দন রাজা বিরাটের পক্ষে লড়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল, ধদিও 

দুর্ধোধনের কাছে তা নিশ্চিত প্রমাণ বলে মনে হল না। 

ভালের আর একটি নাটক বালচরিত হরিবংশ নামক গ্রন্থে বর্ণিত কষ্জের 
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জীবনবৃস্ধান্ত অবলম্বনে রচিত । কৃষের জন্ম ও তার অলৌকিক কার্ধাবলী থেকে 
আরভ কয়ে কংসবধে এই নাটকের সমাপ্তি হয়েছে । এটি একটি পঞ্চা্ক 

নাটক । প্রথম অঙ্কে বর্ণিত হয়েছে কৃষ্ণের জন্মকথা; দ্বিতীয় অঙ্কে কংসের 

কারাগার থেকে শিশু রুষ্কে অস্বত্র প্রেরণের কাহিনী; তৃতীয় অঙ্কে গোপ- 

গৃছে রুষ্ের বাস, দৈত্য ও রাক্ষস বধ, গোপীগণের সঙ্গে বিহার ; চতুর্থ অঙ্কে 
কালীয়দমন ; পঞ্চম অঙ্কে রুষ ও বলরামের মথুরা গমন ও কংসবধ | 

রামায়ণের কাহিনী অনলগ্বনে ভাস ছুটি নাটক লিখেছেন। প্রথমটি হচ্ছে 
প্রচ্ছিমানাটক | রামায়ণের লন গ্র কাহিনীট্রকূই এই নাটকে ব্যক্ত হয়েছে তবে 

কয়েকক্ষেত্রে নাটাকার কাহিনীর একটু অদলবদল করেছেন ! নাটকীয় পরিবেশ 
সর জন্ত এখানে একটি হলঘরে রঘুবংশীয্ন মৃত রাঙ্জাদের মৃত্তির পাশে মৃত 

দশরথের মৃত্তি স্থাপন করা হয়েছে এবং ভরতকে তা দেখানে! হযেছে । 

সীতাহরণের কাহিনীটিও এই নাটকে ভিন্নব্ূপে পরিবেশিত হয়েছে । এখানে 

দেপানো হয়েছে যে ব্নবাসকালে রাম পিতশ্রাদ্ধ করছেন, এবং ব্রাহ্মণের 

ছদ্মবেশে রাবণ সেখানে পৌরোহিতা করছে । পরিশেষে সে রামলক্ষ্ণকে 
আদেশ করল একটি শ্বপ্মগ ধরে শানতৃত ঘা! রামচন্দ্র পিতার আত্মার উদ্দ্শ্টে 

দান করা হবে! পেই ফাকে রাবণ সীতাঁকে অপহরণ করেছিল । রাষচন্দ্রকে 

বনবালে পাঠানোর ব্যাপারে কৈকেকীর প্রতি নাটাকার নরম মনোভাব অবলম্বন 

করেছেন, “কন না দশরথ যে পুত্রশোকে প্রাণ হারাবেন সে তে! আগে থেকেই 

একছ্দন খনি ঠাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন । কৈকেম়ী রামকে মাত্র চোদ্দ 

দিনের জন্ভ বনে পাঠাতে চেয়েছিলেন, কিন্দ মুখ ফসকে তিনি চৌদ্দ বছর 

বলে ফেলেছিলেন। রাষ-রাবণের যুদ্ধর সময় ভরতও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে 

ছিলেন না। তিনিও রামের সাহাধ্যার্থ একটি বিরাট বাহিনী লঙ্কাঘ্ধ প্রেরণ 

করেছিলেন । 

রামায়ণ অবলম্থনে ভাসের হিতীয় নাটকটির নাম অভিষেক | রামায়ণের 

কি্বিন্ধযাকাণ্ড, স্বন্দরকাণ্ড ও যুদ্ধকাগুকে অবলদন করে এই নাটক রচিত। 

রামের হাতে বালির মৃত্যু, হ্মমীনের লঙ্কায় প্রবেশ, সীতার অন্কসন্ধান, 

সেতুবদ্ধ, রাবণ কর্তৃক সীতাকে রাম-লক্ষ্রণের নকল মৃও্ড প্রদর্শন, রাবণ বধ ও 

রামের অভিষেক-_এইগুলিই হচ্ছে আলোচা নাটকের বিষযবন্ত। 

ভাসের অবশিষ্ট নাটকগুলি বিভিন্ন প্রাচীন আখ্যানসমূহকে অবলম্বন করে 
' রচিত হয়েছে । এই নাটকগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য অবিমারক | 
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এই নাটকের কাহিনী হচ্ছে এই যে খুবি দীর্ঘতষার অতিশাপে সৌবীররাঙ্গ 
বিষ্ঞদেন এক বছরের জন্ক চণ্ডালত্ব প্রাঞ্চ হন এবং সেই সময় ত্বার পুত্র রাজা 
কুস্তীভোজের রাজ্যে বাসকালে অবি নামক এক অস্থরকে বধ করে অবিমারক 

নাষে পরিচিত হয়েছিলেন। একদিন তিনি রাজকস্থা কুরজ্গীকে মত্বহস্তীর 
আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন, এবং এর ফলে রাজা কুস্তীভোজ অত্যান্ত 
আনন্দিত হয়ে অবিমারকের হস্তে কুরঙ্গীকে সমর্পণ করতে মনস্থ করেন। কিন্তু 
পরে যখন জানা গেল যে অবিমারক নীচ জাতি তখন রাজ] মত পরিবর্তন 
করলেন । ইতিমধ্যে কুরঙ্গীর সঙ্গে অবিমারকের প্রেম অধিকতর জোরালো 
হয়েছে! একজন ধাত্রীর সহায়তায় কুরঙ্গীর সঙ্গে প্রতি রাত্রে তার গোপন 
মেলনও চলছে ! কিন্ত একদিন ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন উপাষাম্থর 
ন'দবে অবেষমারক আত্মহত্যার জন্ঘ প্রস্বত হলেন। হঠাৎ একটি বিগ্ভাধরের 

সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হল। তিনি তাকে একটি অঙ্গুরী দিলেন, এর সাহায্যে তিনি 
প্রতি রাত্রেই কুরঙ্গীর সঙ্গ পেতে পারেন। শেষ পধস্,নারদের মধ্যস্থতায় 

অবিষারকের সঙ্গে প্রকাশ্যেই কুরঙ্গীর বিবাহ সম্পন্্ হয়। 

এর পেরই উল্লেখ করতে হয় প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ নাটকের কথা । এই 
নণ্টকটি গুণাঢোর পৈশাচী প্রারতে লিখিত বৃহৎকথা গ্রন্থের একটি আখ্যান 
অবলম্বনে চার অন্ধে রচিত বলে কেউ কেউ মনে করেন। বৎসদেশের 

রাক্ঞা উদয়ন মগয়া যাত্রা করেছিলেন! তিশি বীণাবাদনেও বিশেষ পটু ছিলেন 

এবং তার দ্বারা তিনি মন্তহন্পীকেও বশ করতে পারতেন । পার্বতী রাজ্য 

গ্বন্থীর রাজ! প্রচ্যোত মহাসেন একটি নকল হৃস্্ী নির্মাণ করে তার পথে 

রেখেছিলেন, এবং উদযুন সেটা বুঝতে না পেরে বীণা বাজিয়ে সেই নকল 
হস্মকে বশীকৃত করার চেষ্টায় ছিলেন, সেই অবসরে প্রচ্যোতের লোকজন 

ভাকে বন্দী করে নিয়ে যার । প্রচ্ঠোতের ষতলবই ছিল যে তিনি তার কলা 
বানবদন্তার সঙ্গে উদয়নের বিবাহ দেবেন, এবং যাতে উভয়ের মধ্যে প্রেষ জন্ায় 

তার জন্য আগে থেকেই এই ব্যবস্থা । বন্দী অবস্থায় উদয়ন বাসবদত্বাকে 

সঙ্গীত শিক্ষা দিতে শুরু করলেন এবং উত্তয়ে উভয়ের গ্রতি আরু? হলেন। 
এদিকে উদঘ্ুনের মন্ত্রী যৌগন্ধরাযণ চোরের উপর বাটপাড়ি করলেন এবং 
বাসবদা সহ উদয়নকে প্রচ্োতের রাজভবন থেকে বার করে নিয়ে এলেন) 

শেষ পর্ধন্থ ব্যাপারটার মধুরতষ নিষ্পত্তি ঘটল। 
তাসের স্বপ্রবাসবদত্ধ। বা স্বপ্রনাটক পুববর্তী নাটকটিরই অনুক্থৃতি : 
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আরুণি নামক জনৈক ব্যক্তির বিভ্রোহের ফলে রাজা উদয়ন সিংহাসনচ্যুত হন। 
তখন উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরাযণ তার কাছে প্রস্তাব করেন যে তিনি যেন 
মগধরাজকল্তা পল্মাবভীকে বিবাহ করে হৃত সিংহাসনে মগধরাজশক্তির 
সহায়তায় পুনরায় অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু উদয়ন পত্রী বাসবদত্তাকে পরিত্যাগ 
করতে রাজী হলেন না। ফলে ওই মন্ত্রী বাসবদত্তাকে বুঝিয্মে বললেন যে 
রাজনৈতিক প্রয়োজনে এই বিবাহ উদ্দয়নের করা উচিত এবং এই বিষয়ে তিনি 

বাসবদত্তার সাহায্য চাইলেন। বাসবদত্তা রাজী হলে তিনি তাকে নিজ 

ভগিনী পরিচয় দিয়ে যগধরাজকন্কা পল্মাবতীর হেপাঙ্ততে রেখে এলেন। 
এদিকে তিনি খবর রটিয়ে দিলেন যে তিনি ও বাসবদত্তা দাবানলে দগ্ধ হয়ে নিহত 
হয়েছেন। তখন বাধ্য হয়েই রাজ! উদয়ন পদ্মাবতীকে বিবাহ করে যগধ- 

রাজশক্কির সহায়তায় সিংহাসনে পুনরায় আসীন হওয়া! মনস্থ করলেন। পক্মাবতী 

উদয়নকে ভালবাসতে রাঙ্গী ছিলেন, কিস্ক যখন তিনি জানলেন যে উদয্বনের 

মনোরাঙ্তা জুড়ে তখনো বাসবদত্তা বিরাজ করছে তখন তীর মাথার যস্ত্রণা 

২তে শুরু করল । সেই যস্ত্রণ উপশম করার জগ্য উদয়ন পদ্মীবতীর কক্ষে হাজির 
হলেন। মেখানে পক্মাবতীকে না পেয়ে ক্লান্ত হচ্ছে নিজেই ঘুমিয়ে পড়লেন । 
এদিকে নাসবদতী', ধিনি পল্মাবতীর আশ্রয়েই ছিলেন, সেই কক্ষে এসে 

হাজির হলেন, এবং ঘুমন্ত উদ্য়নকে পদ্মাবতী মনে করে তার পাশে বসে 
রইলেন | ঘুমন্ত অবস্থায় উদনযনন তখন বাসবদত্তারই স্বপ্র দেখছেন এবং 
স্বপ্রাবস্থায় উদয়ন তাকেই উদ্দেশ করে নিজের ভালবালার ন্থা বলে যাচ্ছেন। 

কিছুক্ষণ তা শোনার পর বাসবদত্তা সেই ঘর থেকে নিক্ষান্ত হলেন। পরদিন 
প্রভাতে সংবাদ এল যে তার নতুন আত্মীয়দের সহায়তায় উদয়নের শুয়ূলাভ 
ঘটেছে, এবং অবস্তীরাজ প্রচ্যোত মহাসেন উদয়ন ও বাসবদত্তার ছুটি প্রতিকৃতি 
পাঠিয়ে উদয়নকে অভিনন্দিত করেছেন। বাসবদত্তার প্রতিকৃতি দেখেই 
পদ্মাবতী চিনতে পারলেন যে এই সেই মেয়ে ধাকে তার হেপাজতে রেখে 
যাওয়া হয়েছে । ওদিকে উদয্বনের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ ঘটনাস্থলে হাণ্ডির হলেন, 
এবং কেন তিনি নিজের ও বাসবদতার মৃত্যুর কাহিনী রটিযেছিলেন তা ব্যাখ্যা 
করে বললেন্। 

স্বপ্নবাসবদত্া নাটকটি রীতিমত জনপ্রিয়ভা অর্জন করেছিল এবং 
রাজশেখরের মত পরবর্তী কালের লেখকের! যে এই নাটকের সঙ্গে রীতিমত 
পরিচিত ছিলেন তার প্রমাণ আছে। ভাসের অবশিষ্ট নাটকটি হচ্ছে চাকদত্ত। 
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এটি চার অঙ্কে রচিত। অসম্পূর্ণ অবস্থায় এই নাটকের অনুলিপি পাওয়া 
গেছে। বিষয়বস্্ হচ্ছে দরিদ্র বণিক চারুদত্ত ও নটা বসম্তসেনার প্রণয় । এই 
কাহিনীটিই আবার পরবর্তী কালের সৃচ্ছকটিক নাটকের বিষয়বস্ত হয়েছে । 

সংস্কৃত নাট্যকারদের মধ্যে ভাসই সর্বাধিক লিখেছেন। রচনাশৈলীর 

বিচারে ভাস ভরতের নাট্যশান্ত্রের শিয়মাবলী উৎকটভাবে লঙ্ঘন করেছেন । 
প্লট রচনায় তিনি বহুক্ষেত্রেই কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন, বহু ক্ষেত্রেই একই 

বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করেছেন। অলৌকিক ঘটনাবলীও তার নাটকসমূে 
বিশেষভাবে উপস্থিত । ভাসের সংস্কৃত মূলত পাণিনি অনুসারী, তবে কয়েক 

ক্ষেত্রে বাতিক্রম আছে । বহূক্ষেত্রে ছন্দের প্রয়োজনে তিনি ব্যাকরণ লঙ্ঘন 

করেছেন। ভাস-ব্যবহ্ৃত প্রাকৃত "শৌরসেনী ধরনের 1১ 
শৃদ্ক £ রাজা শৃদ্রককে মৃচ্ছকটিক নামক বিখ্যাত নাটকের রচয়িতা 

হিসাবে মনে করা হয়। কিন্কু রাজা বিক্রমাদিত্যের মত রাজা শূদ্রকও একটি 
বিতকিত ব্যক্তিত্ব । তিনি কখন, কোন যুগে, কোথায় ব্রাক্মত্ব করেছেন তা 

জানার কোন উপায় আপাতত নেই। ওই নাটকেই বলা হয়েছে যে শৃড্ুক 
বন্ধ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং তিনি একশত বৎসর দশ দিন বয়সে অগ্রিতে 

আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন । স্কন্দপুরাণ, কাদন্বরী, হ্ধচরিত, দশকুমারচরিত, 

কথাসরিৎসাগর ও রাজতরঙ্গিণীতে শূদ্রকের উল্লেখ আছে, কিন্তু তা সবেও 
শৃদ্রক অথবা তার রচিত যৃচ্ছকটিক নাটকের তারিখ সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় 
না। এমন কি এই নাটকটি কালিদাসের পরে বা পৃবে রচিত হয়েছিল সে 
বিষয়েও নিশ্চিতভাবে কিছু বল! সম্ভবপর নয়, দিও অধিকাংশ পপ্তিত মনে 
করেন ষে শূড্রক কালিদাস-পূর্ণবত্তণ । মৃচ্ছকটিক নাটকের প্রটের জন্য নাট্যকার 
নিঃসন্দেহে ভাসের নিকট খণী। কিন্থ ভাল যেখানে বিশুদ্ধ প্রেমের কাহিশী 

বর্ণনা করেছেন সেখানে শৃদ্রক চারুদন্ত ও বসঙ্ছুদেনার প্রেমকাহিনী পিছনে 
একটি রাজনৈতিক কাহিনীও জুড়ে দিয়েছেন। সেই কাহিনীটি হচ্ছে 
চারুদত্ের বন্ধু সার্কের পিংহাসনলাতের কাহিনী । বন্থবিধ ঘটনার হাব 
নাটকটি বিবৃত যেগ্ুলির মধ্য দিয়ে চাক্ুদত্তের মানলিক 'উদার্ধ এবং গথিক। 

বসস্তসেনার নির্মল প্রেমের পরিচয় পাওয়া! যায়। নাটকটির নাষকরণ হয়েছে 

১। আষ্টব্য &, 1), 2।ঞ বিরচিত 90৯৪৬--4 ৪৮০এ১ (১৯৪৭ )। তাসের নাটকাবলীর 

সম্পান। করেছেন গণপতি শারী, (১৯১২-১৫ ) যা 72155001510 88125)018 59:098-এর গর 

থকে প্রকাশিত হয়েছে। 
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বষ্ঠ অস্কের একটি দৃশ্ঠ থেকে যেখানে দরিত্র চারুদত্বের পুত্র একটি মৃত্তিকানিগ্রিত 
খেলনাগাড়ীর জন্ত বায়না! ধরেছে । নাটকটির পরিণতি মিলনান্তক ৷ 
স্চ্ছকটিক আসলে একটি দশ অঙ্কের প্রকরণ । কাহিনী উদ্ভাবনের এবং 

বনু বিচিত্র চরিএ-চিত্রণের দক্ষতা! নাট্যকারের আশ্চর্য । এই নাটকের বান্তব- 

ধম্িতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তৎকালীন সমাজের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি 

এই নাটকে পাওযা যায়। এই নাটকের প্রারুত সংলাপগুলি বৈচিত্রের দিক্ 
থেকে অতুলনীয়। বন্ধরনের প্রাকৃত এতে বাবহৃত হয়েছে এবং ভরত কথিত 

শা্যশাস্ত্রের আদর্শ এই নাটকে অন্থস্থত হয়েছে ।৯ 
কাজিদাস : ইংলগ্ডের শেক্সপীয়ারের মতই কালিদাস একটি রহশ্য ধার 

জীবন ও জীবনকাল সম্বন্ধে স্পষ্ট করে কিছুই বলা সম্ভবপর নম্ন। কালিদ্াসের 
জীবন সঞ্দ্ষে অনেক কাল্পনিক কাহিনী প্রচলিত আছে, যেষন কালিদাস প্রথম 

জীবনে মূর্খ ছিলেন, পরে দেবীর কপায় সর্ববিদ্ঠাবিশীরদ হন এবং সিংহলে 

জনৈক গণিকার গৃহে পরলোকগমন করেন তিনি নাকি রাষ্জা বিক্রমাদিত্ের 

ন্বরত্র সভার একজন সাস্য ছিলেন, ইত্যাদি। এ্রতিহাসিক-মহলেও কালিদাস 

সম্বন্ধে অনেক বিতর্ক আছে। সেগুলির মধ্যে আপাতত প্রবেশ না করে 

“মাটামুটিভাবে বলা যান্ন যে তিনি গুপ্ববংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্রের সমকালীন 

ছিলেন, সেই হিসাবে তাকে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে স্থান দেওয়া যান্ু। কালিলাস্রে 
রচনাবলী থেকে এটুকু প্রতীয়মান হয় যে তিনি অশ্বঘোষের রচনাবলী এবং 

বাৎশ্যাম্ননের কামস্থত্রের সঙ্গে বিশেদভাবে পরিচিত ছিলেন। ৪৭৩ শ্রীষ্টাব্দের 

মান্দাসোর লেখমালায় কালিদাসের রচনাবলীর কিছুটা পরোক্ষ প্রভাব আছে। 
ঠার রচনাবলী পাঠ করে এট্রকু বোঝা খায় যে ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে তিন 

শেব ছিলেন এবং তিনি ভারতের বহুস্থান পধটন করেছিলেন। কালিদাস 

ছিলেন একই সঙ্গে কবি ও নাটাকার। কবি হিসাবে তার পরিচয় আমরা 

পরবর্তী নিবন্ধে উল্লেখ করব। 
কালিদাসের সর্বাধিক বিখ্যাত নাটক হচ্ছে শকুষ্ণলা এবং এটাই তার 

সবশ্রেষ্ঠ নাটক । মহাভারতে বর্ণিত শকুস্তলার উপাখ্যান অবলম্বনে কালিদ'স 

এই নাটক রচনা করেছেন। তবে তিনি অন্ধভাবে মহাভারত্তকে অহথসরণ 
করেন নি, বহুক্ষেত্রেই নিজন্থ কল্পনীর আশ্রয় নিয়েছেন । মহাভারতে আছে 

৯ পপ পিক সন ক ক পা লা্পরান আরজ 

১। সম্প্রতি মৃচ্ছকটিকের একটি হঙ্গাছুবাহ গুকাশিত হয়েছে, অনুবাদক শত্রজিৎ দাশগুপ্ত । 
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রাজা ছুত্তস্তের সঙ্গে শকুস্তলার পরিচয় হয়েছিল বখন শবুন্তলার পালক পিতা 
কথ্মুনি ফুল তোলার জন্ত আশ্রমে বাইরে পিয়েছিলেন | কিন্তু কালিদাস তাকে 
দীর্ঘদিনের জন্ত কাধোপলক্ষে আশ্রমের বাইরে পাঠিয়েছেন। মহাভারতে শকুস্তলা 
নিজের পরিচয় ও জন্মকাহিনী নিজেই ছৃয্স্তের নিকট বলেছেন, কিছু 
কালিদাসের নাটকে তা! অনশ্থযাকে দিয়ে বলানো হয়েছে । মহাভারতে বণিত 

শকুন্তলা ও ছুয্বস্কের প্রেমের মধো কিছুটা দর-কষাকষির চিহ্ন আছে, কিন্ত এ 
সমস্ত কালিমাসে অন্ুপস্থিত। ছূর্বালার অভিশাপ, শ্রকুন্থলার অস্থুরী হারিয়ে 
বাবার কাহিনী, মাছের পেট থেকে তার উদ্ধার এবং নাটকের শেষ অস্ক 
কালিদ্ালের যৌলিক ক্্টি। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের যধা দিয়ে কালিদাল 

মধুরভাবে নাটকের পরিণতি টেনেছেন। এ ছাড়া নাটকটির সবাঙ্গ জুড়ে 

আছে প্রকৃতির প্রতি নাট্যকারের অলীষ ভালবাসা ও লংলাপের কাব্যময্ত" । 

তুললে চলবে না ষে কালিদাস একক্তন মহাকবি ছিলেন] এই লব কারণে 

পঞ্ডিতেরা শ্রকুস্তলাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ত নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম বলে ঘোষণ' 
করেছেন। ] 

শকুস্তলার পরেই উল্লেখ করতে হয় কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের কথা । 

সম্ভবত এই নাটকটিই কালিদাসের প্রথম রচনা । ন'টকের নায়িকা মালবিক। 
ছিলেন বিদর্ত দেশের রাজকন্তা এবং তিনি ছিলেন মগধরাজ অগ্রিষিত্রের ভাবী 

বধ। শক্রহন্তে যালবিকার ভ্রাতা মাধবসেন বন্দী. হলে যালবিক! 

অশ্থিষিত্রের লন্ধানে বিদিশার দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু পথে এক 

দহ্থাদলের হাতে বন্দিনী হন। শে পর্ধন্থ সেখান থেকে পলায়ন করে তিনি 

বিদিশার উপস্থিত হল এনং অগ্রিষিত্রের অন্ততম। পরী ধারিণীর গৃহে 

পরিচারিকারূপে আশ্রর গ্রহণ করেন। সেখানে খুব সহজেই তিনি রাজ 

অস্থিষিত্রের দৃষ্টিপথে পড়ে ধান এবং উভপ্বের মধ্যে গভীর প্রণয়ের লক্ার হয়। 
অগ্নিষিত্রের গ্রথষ। পত্রী ধারিণী অবশ্ঠ ব্যাপারটাকে মেনে নেন, কিস্ক অশান্তি 
আসে কনিষ্ঠা পত্রী ইরাবতীর দিক থেকে । এইনডাবে অন্থঃপুরে শুরু হ্য 
একটি চক্রান্তের খেলা । শেষ পর্যস্ত 'এমন ছুটি ঘটন! ঘটে যাতে অগ্রিমিজ্রের 

সঙ্গে যালবিকার হযিলনের পথ সুগম হয়ে যায়। বিষর্ত থেকে সংবাদ আসে 

যে মালবিকার শ্রোতা মাধবসেন শক্রর হাত থেকে মুক্কিলাত করে পুনরায় 

দিংহাসনে আসীন হতে পেরেছেন, এবং অগ্রিমিত্রের পিতা পুস্যমিত্র যবনদের 
বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। সেই উপলক্ষে জানা গেল যে মালবিকা আসলে, 
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দাসী নয়, বিদর্তরাজকস্তা। বিষয়টির মধুর সমান্তি ঘটল। এই নাটকে 
চরিত্র সংখ্যা অজত্র, এবং পুত্যমিত্র, অগ্লিষিত্র ও 'বহুষিত্র নিঃসন্দেহে 
এঁতিহাসিক চরিত্র। ওই নামের রাজার! শুঙ্গবংশীঘ ছিলেন এবং মগধে 
রাজস্থও করেছিশেন। কালিদাসের প্রথম নাটক হিসাবে কিছু ক্রটিও এখানে 
আছে। এই শাটকে সবচেয়ে বেশী ষে চরিত্রটি ফুটেছে তা! হুল বিদূষকের 
চরিত্র | (প্রেমের বিষম সে-ই অগ্রিমিত্রের প্রধান মন্ত্রণদাতা, এবং ঘটনাকে 
পরিণতির দিকে নিয়ে ফাওঘায় তার অবদান অনেকখানি । 

কালিদাসের তৃতীর নাটকটির নাম বিক্রমোবশী। শকুম্তলার মত সর্বাঙ্গ- 
শ্ন্দর না হলেও মপরিপক লেখনীর প্রভাব এই নাটকের সর্বত্র । উর্বশী ও 
পুরূরবার প্রেষকাহিনী রীতিমত পুরাতন | এই কাহিনীর আদি উৎস খগ্খেদ। 
পুরাতন কাছিনীটিকে কালিদ'স নতুন করে বর্ণনা করেছেন। স্বর্গে ক্ত্ীন্বযন্থর 
নামে একটি নাটকের অভিনয় হচ্ছিল যেখানে অভিনেত্রী উবশী সংলাপ বলার 

সময় ভুল করে পুক্ধরবার নাম উচ্চারণ করে ফেলে । সেই অপরাধে তাকে স্বর্গ 

থেকে শির্বাধিত হতে হয়। তারপর মর্ডে উ্বশীর সঙ্গে পুরূরবার প্রণয় এবং 
বিচ্ছেদের চিত্র নাটকে পূুর্বভাবে উপস্থাপিত হয়েছে । বিশেষ করে চতুর্থ অঙ্কে 
বিচ্ছেদবেদনা বিলাপরত পুরুরবার ষে চিত্র কালিদাস অঙ্কন করেছেন, তা 
একমাত্র মহাকবির পক্ষেই সম্ভব | উর্বশী-পুরূরবার মূল কাহিনীটি বিম্বোগান্ট 
হলেও কালিদাসের নাটকে কিন্ধ ভিন্নতর পরিণতি দেখানো হয়েছে । 
দানবগণের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য দেবতাদের রাজ! পুজরবার দাহাযোর বিশেষ 
প্রয়োজন ছিল! সেই হিসাবে কাহিনীটিকে ষিলনাস্তক করচ্তে নাট্যকারের 
কোন অস্থবিধা হয়নি । বিক্রমোধশী নাটকে প্রট রচনার চেয়েও কালিদাস 

চরিক্রক্থত্থির দিকে বিশেষ নজর দিয়েছিলেন । কোন কে।ন পণ্ডিতের মতে 
বিক্রমোবশী কালিদাসের সর্বপ্রথম রচিত নাটক। কালিদাদের কবিপ্রতিভার 
কথ! আমরা অন্তত্র উল্লেখ করব ।১ 

১। কালিদ্বাসের অভিজ্ঞাবশকুন্তলম বহু পণ্ডিতের দ্বারাই সম্পাদিত ও অনুদিত হয়েছে? 
সম্পাদনা এুসঙ্গে বাদের নাম বিশেষগা-ব উল্লেখযোগ্য জার] হচ্ছেন 51০0161-11018705 (১৮৭৬, 
2, £18088] এবং 0. 0৯9০5119৫ (১৯২২) এবং দূ, 9528050৫ (১৮৮৪); প্রথম ইংরাদী 

বন্্বাদ 51180 3০০৪৪ ( ১৭৯৭ ))। শালবিকাগ্রিষিত্র ও বিক্রষোর্ধশীয় সম্পান। করেছেন 
8। ৮, 78816 (১৮৮৯১ ১৯০১), প্রথমটি ইংরাজী আন্ধবাদ করেছেন 0 ন্, [ুজতত্য (১৯৯১) 
এবং দ্বিতীক্ঘটির ঢ). 9, 0০81] (১৮৫১)। সমগ্র কালিফাসরচদাবলী বঙ্গানুবাধ্সহ বন্সতী 
সাহিত্য দঙ্গিয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। 



পণ্ড. প্রাচীন বিশ্বসাহিতা 

ভবভূত্তি ই কালিদাসের সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী নিঃলন্দেহে ভবনৃতি বিনি 
শরীক এবং উদুম্বর নাষেও পরিচিত। তার পিতার নাম নীলক$, মাতার নাঁম 
জাতুকর্ণী, জন্মস্থান বিদর্ভের অন্তর্গত পদ্মপুর। তিনি অষ্টম শতকের প্রথম 
দিককার মান্ধ ছিলেন। তিনি ব্যাকরণ, মীমাংসা এবং স্কামুদর্শনে সুপর্তিত 

ছিলেন। ভবভূতি মোট তিনটি নাটক রচনা করেছিলেন সেগুলির যধ্যে 
দুটি রাষায়ণ অবলম্বনে রচিত এবং , তৃতীয়টি দশ অস্কে বিরচিত একটি প্রকরণ 
যার বিষয়বস্ সামাঞজ্জিক | মহাবীরচরিত নামক সপ্তাঙ্ক নাটকে তিনি রামের 

প্রথম জীবনের কাহিনীসমৃহ বর্ণনা করেছেন। তীর সবশেষ নাটক উত্তররাম 
চরিত রামায়ণের উত্তরকাণ্ড অবলম্বনে রচিত। এটিও সাতটি অঙ্কে বিভক্ত, 

রাষচন্দ্রের শেষক্রীবনের কাহিনীই এতে স্থান পেয়েছে । তার তৃতীম্ন নাটক 

মালতীমাধব মালতী এবং মাধবের প্রেমকাহিনী অবলম্বনে রচিত। এই 

নাটকটিকে “রোমিও ও জুলিয়েটের' ভারতীয় সংস্করণ বলা যেতে পারে, যদিও 

এর পরিণতি পৃবোক্ত নাটকের মত বিয়োগান্থ নয়। ভবভৃতির উত্তররাম- 

চরিতের বিষয় অবলম্বনে তার বন্ত পূর্বে ভনৈক ধারনাগ (আম্কমানিক ৫** 
বীষ্টাব্দ ) ছয় অস্কে একটি নাটক লিখেছিলেন বলে কথিত আছে। নাট্যকার 
হিসাবে ভবভূতি ছিলেন রীতিমত শক্তিমান, বিশেষ করে করুণ রসম্থহ্টিতে 

তিনি কালিদাসকেও ছাড়িয়ে গেছেন। ভবকৃতির কল্পনায় প্রেম কিছুটা 

অধ্যাত্ধ্মী, নিছক ইন্দ্রিয় গ্রাহা ব্যাপার ছাড়াও কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির" 
হাস্যরস ভবভূতিতে নেই, এবং সংস্কত নাটকের বাধা বিদৃষক চরিত্রটি তিনি 

“ছটে দিয়েছেন । দীর্ঘ .সমালবদ্ধ গছ্য সংলাপ তার রচনার বিশেষত্ব যা থেকে 

মনে হয় মঞ্চে অভিনয়ের চেয়ে নাটক গুলিকে পাঠযোগ্য করে তোলাই লেখকের 

অভিপ্রান্ম ছিল।৯ 

ভ্রীকর্ধ £ কনৌজরাজ প্রহ্ষবর্ূন পণ্ডিত এবং স্থলেখক ছিলেন এবং 
কথিত আছে তিনি রত্রাবলী, প্রিয়দশিকা ও নাগানন্দ নামে তিনটি ন'্টক 

রচনা করেছিলেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে হর্ধ এগুলি নিজে লেখেন নি, 

১। অহাবীরচরিতের সম্পাঙ্গনা কয়েছেন টোডরমল (১৯২৮) ও ইংরাজী জনুধাদ করেছেন 
2, 01০81080 (১৮৯২); মালতীনাধবের সম্পাঙ্ছনা করেছেন রাঙকৃঞ্ষ গোপাল ভ্কাগারকর 

(১৭৬) ; উত্তররাষচরিতের চীকা ও ভূরিকাপহ লম্পাদনা ও অগুবাদ করেছেন প্পাথ হৃদ 

বেলস্ধালকর (১৯১৫, ১৯২১), এবং পৃথকভাবে ইংরাজী অনুবাদ করেছেন 0. ল. [সাত 

ব ১৮৭১)। 
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কেন না তার রাজসভায় বাণভ্ট, ময়ূর, দিবাকর প্রমুখ পণ্ডিতের অভাব ছিল না 
এবং এদের মধ্যে কেউ হয়ত হর্কে খুশী করার জন্ত তার নামে এগুলি 
লিখেছিলেন । কিন্তু এই ধারণ] পোষণ করার মত সভাই কোন কারণ নেই। 
তিনটি নাটকই ধে একই ব্যক্তির লেখনীপ্রস্ত এতে কোন সন্দেহের অবকাশ 
নেই। হ্্ষের কবিখ্যাতির কথা শ্বয়ং বাণভট্ট উল্লেখ করেছেন। চৈনিক 
পরিব্রাজক ই-নিং হ্যবর্ধনের নাটক মঞ্চস্থ হতে দেখেছিলেন। নাগানন্দ পাচ 
অঙ্কে বিখ্যাত জীমূতবাহুনেন কাহিনী অবলম্বনে রচিত। যদিও রচনাটির 
উপরে বৌন্বধর্ষের প্রলেপ আছে, তথাপি ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীও এখানে স্থান 
পেয়েছে । পণ্ডিতদের মতে এই নাটকটি হর্ষের সর্বশেষ রচনা । এই রচনায় 

নাট্যকারের মৌলিকত্বের প্রকাশ ঘটেছে, কিন্তু তীর অপর ছুটি নাটক রন্বাবলী 
ও প্রিয়দশিক কালিদাসের মালবিকাগ্রিমিক্রের অন্তকরণে রচিত, এবং ছুটি 
নাটকের প্লটই একরকম, রাজপ্রাসাদে ছন্মপরিচয়ে আশ্রিতা ভিন্মদেশীয 

র'জকুমারীর সঙ্গে রাজার প্রণয়, তাকে কেন্দ্র করে পারিবারিক অশান্তি ও 

নানারূপ চক্রান্ত এবং শেষ পধস্থ ঘটনাচক্রে নায়িকার পরিচগ়্ প্রকাশ ও রাজার 

সঙ্গে বিবাহ এবং রাজমৃহিষী কর্তৃক সপত্রীকে স্বীকৃতি প্রদান । রহ্রাবলীর 

তুলনায় প্রিয়দ্রশিকা অধিকতর পরিপক্ষ রচনা ৷ এখানে নাট্যকার নাটকের মধ্যে 
একটি গর্তনাটকের শ্্টি করেছেন ( অর্থাৎ মূল নাটকের যধো আরও একটি 

নাটকের অভিনর )যা সংস্কৃত নাটকে একটি মৌলিক সংযোজন ' একযাত্র 

ভবভূঁতির উত্তররামচরিতে ও রাঙ্গশেখরের বালরামায়ণে এই পদ্ধতি অনুস্ত 

ইয়েছে। হষের নাটক গুলির মধ্যে কাব্য ণেরও কোন ঘাটতি নেই 1১ 

ভট্টনারায়ণ এবং অন্যান্য £ ভট্রনারায়ণ অষ্টম শতকের কিছু পূর্বে 
আবিতৃতি হয়েছিলেন বার রচিত বেণীসংহার নাটকটি বিশেষ প্রসিদ্ধ । 

দ্রৌপদীর অপমানের প্রতিশোধ ভীম কিভাবে নিরেছিলেন সেটাই হচ্ছে এই 

নাটকের বিষয়বন্্। আলোচা নাটকটি ছয় অঙ্কে রচিত, এবং এটি একটি 

বিরল চরিত্রের নাটক যেখানে প্রথম থেকে শেষ পধস্ত বীররস প্রাধাস্ক পেয়েছে । 

তাছাড়া এই নাটকটিতে নাটাশান্ত্রের বিভিম্ন নিয়মসমূহ অক্ষরে অক্ষরে 

১। সম্পাদনা !-_মাগানঙ্গ (ত্রামহে ও পরাধ্রিপ্, ১৮৯৩১ গণপতি শাস্রী ১৯১৭), প্রিয় 
দশিক1 (গাঙরে, ১৮৮৪), রত্রাবঙ্গী (ভ্তারপঞ্চানন, ১৮৩২; পরব, ১৮৯৫) জন্জবান ;:-- 

নাগানন্দ (9, 8০50, ১৮৭২; দু, 8:55, ১৯১১), প্রিয়গশিক। (0. ঘৃ। ১৯0080+ 

&, ভব, ঘা, 38555০5 এবং 0, 3, 083৬, ১৯২৩)) 
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গ্রতিপালিত হয়েছে। রাজা যশোবর্মা বিরচিত রামাভাদয় নামক একটি ছয় 
অন্কে রচিত নাটকের উল্লেখ পাওয়া যায়। নাটকটি অবশ্তাই রাষায়ণ অবলহ্বনে 
রচিত, কিন্ত এখনো প্স্ত তা অনাবিষ্কত। আর একজন সম্রাট-নাটাকার 
ছিলেন পল্সবরাজ যহেব্দুবর্মা (৬০ *-৬৩০ খ্রীষ্টাক ) ধিনি মত্তবিলাস নাষে একটি 
উৎকষ্ট প্রহসন রচনা! করেছিলেন । পরবর্তা কালের আরও একজন সম্রাট-নাট্য- 
কারের নাম পাওয়া যায় ঘিনি হচ্ছেন কলচুরিয়াজ অনঙ্গহ্র্ধ মাত্ররাজ ৷ যায়ুয়াজ 
নাষেও তিনি পরিচিত। রামায়ণ অবলম্বনে তিনি উদাত্বরাঘব নামে একটি 

নাটক রচনা! করেছিলেন । তার রচিত অপর একটি নাটকের নাষ তাপসবসরাজ 

ধা উদয়ন, বাসনদত্তা ও পদ্মাবতীর ত্রিকৃজ প্রেমের পুরাতন কাহিনী অবলম্বনে 
রচিত। বিজ্জকানামী জনৈকা মহিলা! রচিত কৌমুদীমহোৎ্সব নাটকের কথাও 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা । লেখিক সম্ভবত চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর 
জো্টপুত্র চন্দ্রাদিত্যের পত্রী বিজয় ভট্টারিক11১ 

বিশাখদ্রন্ত ঃ নাট্যকার বিশাখাদতত ছিলেন সম্ভবত অষ্টম শতকের 
লোক ধার রচিত মৃদ্রারাক্ষম সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান । 

নাটকটির একটি বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে সংস্কৃত সাহিত্যে এটিই একমাত্র নাটক 

যার চরিত্র রাজনৈতিক ও এঁতিহামিক | যুদ্রীরাক্ষসের আরও একটি বৈশিষ্ট 

হচ্ছে ঘষে এখানে কোন ত্ত্রীভূষিক! নেই । চাশক্যের সহায়তায় চন্ত্রগ্প্রু যৌধের 
পিংহাসনলাভের কাহিনী হচ্ছে মুদ্রারাক্ষল নাটকের বিষন্ববন্্ব। নীরস 

এতিহাসিক বিষয় অবলম্বনে রচিত এই নাটককে হাদয়গ্রাহী করে তলতে 
নাট্যকার যথেষ্ট মুন্দীঘ়ানার পরিচয় দিয়েছেন। বিশাখদত্ত বা বিশাখদেবের 
নামে ক্বারও ছুটি নাটক প্রচলিত আছে। একটির নাম দেবীচন্দ্রগুপ্র। 
বিষয়বন্ত হচ্ছে, গুপ্নবংশীয় রাজা সমুদ্রপুপ্রের মৃত্যুর পর তার পুত্র রাষণুপধ 

সিংহাসনে আরোহণ করেন। শকদের আক্রমণে বিব্রত হয়ে তিনি নিশ্ত 

পত্রী ধ্বদেবীকে শকাধিপতির নিকটে সমর্পণ করে শান্তিস্থাপন করতে চান । 

রাষগুপ্রর ভাই চন্দ্রগুপ্ত বিষয়টি ন্রমোদন করেননি । তিনি নিজেই ফ্রবদেবীয় 
ছল্সবেশে শক শিবিরে গিদ্বে শকাধিপতিকে হত্যা করেন এবং ক্ষিরে এসে 

রাষগ্রপ্তকেও হুতা। করে তীর ত্ত্রী ধবদেবীকে বিবাহ করে সিংহাসনে আরোহণ 

১। ছটনারায়ণের বেশীলংহার সম্পা্গন। কয়েছেন 3, 37101 (১৮৭১) এবং অনুযাদ করেছের 

শৌরীজ্রযোহন ঠাকুর (১৮৮*)। কৌধুদ্বীছোৎ্নৰ নাটকের তৃমিক। ও টাকাসচ ইংরাজী 
অনুবাদ ও সম্পাধন। করেছেন শকৃত্তল1 রাও (১৯৭২ )। 
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করেন। বিশাখদত্বের অপর একটি নাটকের নাম অভিসারিকাবফিতক । 

এখানে দেখানো হয়েছে কি ভাবে উদয়নের পত্বী পল্মাবভী শবরীর ছদ্মবেশে 
একটি অভিসারিকার ভূমিকায় অভিনয় করে তা'র স্বামীর তার প্রতি লু 
প্রেমের পুণরুদ্ধান্ন করতে পেরেছিলেন ।৯ 

ভীমট, মুরারি, শক্কিভত্র, হস্তিমন্ £ মৃদ্রারাক্ষসেরই বিষয়বস্ত 
অবলম্বন করে ভীম বা! ভীমট লিখেছিলেন প্রতিডাচাণক্য। তার অপর চারটি 

নাটকের মধ্যে ম্বপ্রদশানন-এর নাম বিশেষ উল্লেখযোগা । ভীমট নবম শতকের 

লোক ছিলেন। অষ্টম শতকের শেষের দ্রিকে কিংবা লবম শতকের গোড়ার 

দিকে একজন শক্তিমান্ নাট্যকার জন্মগ্রহণ করেছিলেন যার নাম মুরারি। 
তার অনর্থরাঘব রাষায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। নাটকটি সাতটি অঙ্কে 

বিশ্তক্ত। নাটকটির সংলাপাংশ অতি উৎকুষ্ট যদিও কিছু কিছু ক্রুটিও বহুস্থানে 
দখা যায়। মুরারির সমকালীন ছিলেন শক্তিভদ্র ধার রচিত নাটকের নাম 

চুড়ামণি ব| আশ্চর্চুড়ামণি । নবম শতকের নাট্যকারদের মধ্যে জৈন লেখক 
হস্তিমল্পের নাম বিশেষ উল্লেখষোগা । ভার পিতার নাম গোবিন্দ এবং তিনি 
প্রণভব্রের শিষ্ক ছিলেন। তিনি বন্ধ গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন এবং শোনা 

যায় তিনি আটটি নাক রচনা করেছিলেন যেওুলির মধ্যে তিনটির নাম 

পাওয়া যায়--বিক্রাস্থকৌরব (ভিম্বনাম স্থুলোচনা নাটক ) সুভদ্রারণ এবং 
মৈথিলীকল্যাণ ।২ 

রাজশেখর £ রাজশেখর জন্মগ্রহণ করেছিলেন মহারাষ্টে। তার পিতার 

নাম দুদক, মাতার নাষ শীলাবতী। ধর্ধমতে তিনি টশব ছিলেন। তার পত্ী 

ছিলেন চাহ্মানবংশয় রাজকদ্ঘা অবস্তিহন্দরী । বিখ্যাত কাবামীমাংসা গ্রন্থ 

রচনার জন্ত রাজশেখর বিশেষ খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। তার প্রতিভা 

ছিল বন্ুমুখী। রাজশেখর সম্ভবত দশম শতকের লোক । তিনি মোট চারটি 

নাটক রচনা করেছিলেন । প্রথমটি হচ্ছে বালরামায়ণ যা রামায়ণ অবলম্বনে 

১। বিশাখদত্ের মুদ্রারাক্ষস নাটকের সম্পাঙ্গগা করেছেন [. [া, [61808 (১৯০০) 
এবং &, 810192508 (১৯১২ )। ইংরাজী অনুবাদ £ ঘ. লু, 1000 (১৯২৩, ১৯৩০) এবং 

৪, ও, 28818 (১১৪৪ )1 

২। মুরায়ির অনর্থর'ঘব সম্পাদনা করেছেন বথাক্রথে প্রেমচজ্্র তর্কবানশ (১৮৬০) 

দুর্গাপ্রসাথ ও পরব (১৮৯ )। শত্ভিতজ্রের় জাশধচুড়ামণির সম্পা্দা ও আনুযাদ করেছেন 

শংকরয়াজ শাস্্ী (১৯২৬-২৭)। 
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রচিত একটি মহানাটক। দশ অস্কে রচিত এই নাটকটির তৃতীয় অস্কে একটি 

ক্ুদ্র নাটিক! অধিকস্ত স্থান পেয়েছে । দ্বিতীয় নাটকটি হচ্ছে বালভারত যা 

মহাভারতের কাহিনী অবলদ্বনে রচিত । এই গ্রন্থটির সবটুকু এখনও পর্যস্ত 
পাওয়া যায়নি। তৃতীয় নাটকটি হচ্ছে বিদ্বশালভপ্তিকা যা চার অঙ্কে রচিত: 

এবং চতুর্থটি হচ্ছে কপ্পূরমঞ্ররী ধা আগাগোড়াই প্রীরুত্তে রচিত। রাজশেখর 
বিরাট পাণ্ডিতোর অধিকারী ছিলেন ধার ফলে ভাষা ও আঙ্গিকের দিক থেকে 

তার নাটকগুলি অত্যুত্কষ্ট হলেও বহুস্থলে সেগুলি রৃত্রিমতা-দোষে ছুষ্ট।১ 
অপরাপর নাট্যকারগণ £ রাজশেখরের পর নাট্যকার হিসাবে ক্ষেম্ী- 

শ্বরের নাম উল্লেখযোগ্য ধিনি সম্ভবত দশম শতকের লোক ছিলেন এবং ধার 

রচিত চণগ্ডকৌশিক মার্কণেয় পুরাণ্রে হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত 

তার অপর নাটক নৈষধানন্দ নল-দময়ন্ত্রীর কাহিনী মনলম্বনে রচিত । দশষ 

শতকে রচিত আরও একটি নাটকের পরিচয় পাওরা গেছে যার নাম মহানাটক। 

এই নাটকটির বঙ্গদেশীয় সংস্করণে চোদর্দট অস্ক কিন্কু উত্তরভারতীয় অন্য একটি 

সংস্করণে দশ অঙ্ক। এবং নাম তম্তমান্নাটক । বিষদ্ববস্ত হচ্ছে রামায়ণে 

বণিত হন্বমানের কাধকলাপ। মূল নাটকটি সম্ভবত লুপ্ু হয়েছে তবে জনশ্রুতি 

অন্্যাী নাটকটি রাক্জা বিক্রমাদ্দিতোর আদেশে মধৃস্থদন কতক সংশোধিত 

হয়েছিল এবং অপর একটি জনশ্রুতি অন্থ্যারী তা হয়েছিল তোজের আদেশে 

দ'মাদর কুকি! রচনাটিকে বিশুদ্ধ নাটক বলা যায় না ২ 

ইংরাভীতে ঘাকে বলে 8109910806 0185 সংস্থাত সাহিত্যে অনুরূপ কিছু 

নাটক মাছে যেগুলিকে বলা হদ চাণ। এইরকম কমেকটি ভাগের পরিচদ 

১। রাজ:শখরের বালভারতের সম্পাদন করেছেন কলার (১৮০৭), ছুর্গাপ্রসাগ এবং পরব 

(১৮৮৭); বালরামায়ণ্র, জীবানন্দ বিস্বালাগর (১৮৮৪) গোবিন্দদেখ শাস্ী (১৮৬৯) : কপৃর- 

অপ্রদীর, 5. প্রস,দ ও পরব (১৮৮৭), ফনেযোহন ঘোব (১৯৩৯), স্রেন ক:ন। (১৯১); 

বিশ্কশালতর্রিকার, জার্তে (১৮৮৬), জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (১৮৮০), যতীল্গবিমল চৌধুরী 

(১৯৪৩), কপুরগ্ররীর ইংরালী অনুবাদ করেছেন 0. চি, 1810205 (১৯০১), বিদ্ধশালছজিকার, 

[,. ন. জেড (5808, ২৭তম খও)| 

২) ক্ষেসী্থরের চওকোশিক সম্পাদন] করেছেন বখারুসে জগক্মোহন তর্কালংকার (১৮৬৭), 

জবানন্দ বিদ্ভাঙাগর (১৮৮6) ও বুকলানী প্তর্র (১৮৬) জারান অনুবাদ করেছেন 

[92518 1855 (১৮৮৩), হছুমাননাটক সম্পাগনা করেছেন মোহলছাল (১৮৬০, ১৮৬৮ ) এবং 

ওই নাটকেরই ব্দেশীয় লংস্করণ মহানাটক সম্পাদন! করেছেন জীবানন্দ বিভাদাগর ( ১৮৯৭ )। 
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পাওয়া গেছে, যেমন উতয্নাতিসারিকা পল্সাপ্রাতৃতক ধূর্তবিটসংবাদ, পাদতাড়িটক 
ইত্যাদি, যেগুলির লেখকত্ব বথাক্রমে বররুচি, শৃ্রক, ঈশ্বরদত্ত ও শ্যামিলকের 
উপর আরোপিত হয়েছে । পরবর্তী কালে আরও কয়েকটি ভাগ রচিত হয়েছে। 
উপরি-উল্লিখিত চারটি ভাগের রচনাকাল আনুমানিক দশম শতাব্দী ।১ 

১৯॥ কাব্যসাহ্ত্য 

সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের বীজ খ্ণেদের মধ্যেই নিহিত । অনেক বৈদিক 
স্থক্ক আশ্চ্ষ কাবাগুণসম্পন্ন, এবং পরবর্তী সাহিত্যেও কাব্যলক্ষণসম্পন্ 
অনুচ্ছেদের অভাব নেই । কিন্ত স্বতস্ত্রডাবে চিহ্নিত কাব্যসাহিত্যোর বিকাশ 

পরবর্তী কালে ঘটেছে । কথিত আছে, পাণিনি নাকি জাম্ববতীবিজন্ন বা 
পাভালবিজ্রয় নামে একটি কাবা রচনা করেছিলেন, কিন্ধ তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ 

কিছু নেই। পতঞ্ুলি তীর গ্রন্থে বাররুচ নামক একটি কাবোর উল্লেখ 
করেছেন, কিন্ত তারও কোন বাস্তব নিদর্শন নেই। প্রায় পূর্ণাঙ্গ কাব্যের 
নিদর্শন আমরা পাচ্ছি কণিক্ষের যুগে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে, অশ্মঘোষের 

রচনায়। 

অশ্বঘোষ $ নাট্যকার হিসাবে অশ্থঘোষের পরিচয় আমরা পূর্বেই 

দিয়েছি । কৰি হিসানেও তিনি তার প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তার 
র্চত ছুটি কাবাগ্নঙ্থের সঙ্গে আমরা পরিচিত হত্তে পেরেছি, একটি হচ্ছে 

বুচরিত অপরটি হচ্ছে সৌন্দরানন্দ। এ ছাড়া কয়েকটি ধর্মমূলক গ্রন্থের 
লেখকত্বও তার উপর আরোপিত, যেমন মহাযানশ্রছ্বোৎপাদ, বজ্ঞম্থচী, গন্তী- 

প্োত্রগাথা, হ্ত্রালংকার বা কল্পনামপ্ডিতিক। ইত্যাদি । বুদ্ধচরিত কাব্যে কবি 
বুদ্ধের প্রথম জীবন ও সম্গ্যাসগ্রহণের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এই গ্রন্থের 

উপর রামায়ণের প্রভাব স্থপ্রচুর। শুদ্ধোধনের সঙ্গে দশরথের, সীতার সঙ্গে 
হুপ্দরীর চরিত্রের সাদৃষ্থা এত বেশি যে সাধারণ পাঠকের চোখেও তা! ধর! 
পঢবে। রামের বনগমন ও সিদ্ধাথের গৃহত্যাগ যেন একই ছকে বীধা। 

সৌন্দরানন্দ কাব্য বণিত হয়েছে বুদ্ধের সৎ-ভাই নন্দের দীক্ষা গ্রহণের কাহিনী । 

এই নন্দ নিক্কপত্রীর রূপে মুগ্ধ এবং জাগতিক বিষদ্ষে অত্যান্ত আগ্রহী ছিল। বৃদ্ধ 
তাকে দেখিয়েছিলেন যে। রূপ এবং অর্থ ছুই অসার । এই কাবাটি আঠারোটি 

১। উপরিউদ্ত' চারটি ভাণকে একত্রে চতুর্ভাণা নাম গিংয় সম্পাদনা করেছেন রাসবৃধ কি 
এবং রাষনাথ শাস্ত্রী (১৯২২)। 

বি-৬ 
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সর্গে বিভক্ত । পক্ষান্তরে, বুদ্ধচরিত নম্ভবত আদিতে আঠাশটি সর্গে বিভক্ত 
ছিল, বতমানে যা পাওয়া যায় তা মাত্র সতেরটি সর্গ, এগুলির মধ্যেও প্রথম 

তেরটি প্রকৃতপক্ষে অশ্বঘোষের রচনা, বাকিগুলি পরবর্তা কালের ।১ 

আর্ধশূর, নাগান্কুন, আর্যদের, জঅসজ্ £ এরা চারজনই হচ্ছেন বৌদ্ধ 
কবি এবং কাবারচশার চেয়ে ধর্মপ্রচারই এদের মুখ্য উদ্দেস্ট ছিল। আধশূর 
জাতকের গঈগুলিকে সংস্কৃতে রূপ দেন। তার জ্ঞাতকমালা গঘ্ঘ ও পক্ষের 

সংমিশ্রণে রচিত । ৪৩৪ খ্রীষ্টাকে এই গ্রন্থটির চৈনিক অহ্থবাদ হয়। সেই 

হিনাবে আধশৃর ততীয় অথবা চতুর্থ শতকের লোক ছিলেন। দার্শনিক 
নাগা্জুন ( খ্ীন দ্বিতীয় শতক ) একটি কাব্যগ্রন্থ লিখেছিলেন নাম সুহল্লেখ। 
ভতীম্ম শতকের কবি আযদেব লিখেছিলেন চতু:শতিকা এবং চতুর্থ শতকে 
এম্ঙ্গ কান্যাক'রে মহাযান ধর্মমতের পরিচয় দিয়েছিলেন | আগেই বলেছি, 

ক€বতার চে: ধনপ্রচারই এদের মৃখ্য উদ্দেশ্য ছেল এবং উক্ত রচনাগুলি 

নিঃসন্দেহে সেই উদ্দেশ্য সাধন করেছে। 

কাপিদাস£ কালিদাস শুরু সংস্কৃত সাহিতোর শ্রেষ্ট নাট্যকারই নন, 

তঙ্ট কান বটে! কালিদাসের কাল শিদ্ধে এতিহাসিক যহলে বিতর্কের 

'অবকাশ থাকলেও আমরা এখানে সম্ভাবনার বিচারে খ্র্টীয় চতুর্থ শতককেই 

ধরে নিচ্ছি: কালিদাম মোট চারাটি কাব্য লিখেছিলেন, ছুটি মহাকাব্য, 

রবুবংশ ও কুমারসন্ডব, এবং একটি গীতিকাব্য খধতুসংহার, ও মেঘদূত। 
ত'রকান্থরের অত্যাচারে জঙ্জরিত দেবতারা জানতে পেরেছিলেন যে শিৰ ও 

পাধতীর বে সন্থন জন্লাবে সে-ই তারকাক্থরকে নিহত করনে । সেই কুমারের 

জন্বৃত্ধান্থই হচ্ছে কুমারসন্ভব কাব্যের বিষয়বন্ । মোট আঠারটি সর্গে রচিত 
এক্ঠ কান্যের প্র«ম সাতটি সই কেবল কালিদাসের রণ্চত একথ। মল্লিনাথের 

মত প্রথটীন টাকাকারেরাও বলেন । চরিত্র-চিত্রণ ও বর্ণনা উভয় দিকের 

বিচারেই কুমারসম্তব অনবস্ত। রতিবিলাপের নৃশ্টটির কোন তুলনা হয় না। 

জটিলরূপী শিবের সঙ্গে পার্বতীর কথোপকথনের দৃশ্ধ বা প্রথম সর্গে হিমালয়ের 

বর্ণনা বা ততীঘ নর্গে অকালবসন্থের বিবরণ, প্রতিটি বিষয়ই এক কথায় 

১1 আনে যে বুষ্ধচরিতের একটি হুন্দর বঙ্গানুবাদ করেছিলেন রখাজনাখ ঠাকুয়। 

সৌশরানক্ কাবোর প্রথম লম্পাদন। করেছিলেন হরপ্রনাদ শাহ্বী (১৯১) এবং পরে ইংরাজী 

ন্মন্তবাদ সহ সম্পদ্ন। করেছিলেন 2. 2 9০985055001 তার সুতালংকায়ের চেনিক অগুবাণের 

কর়+লী অনুবাদ করেছিলেন 2, [7:3৮৩: (১৯৮ )। 
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কথায় অনবগ্য । রঘুবংশে কবি ইতিহাসের সঙ্গে কাব্যের আশ্চর্য মিলন 
ঘটিয়েছেন। রঘুবংশ রামচক্রের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস। এই কাব্যটি এতদূর 
জনপ্রিয় হয়েছিল যে কালিদাস “রঘুকার' নামেই পরিচিত হয়ে গিয়েছিলেন । 
এই কাব্যের উপিশটি সর্গ পর্যস্থ তিনি রচনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন, সম্ভবত 
মৃত্যুর জন্তই তিনি আর অগ্রসর হতে পারেন নি। খতুসংহার সম্ভবত 
কালিদ্রালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ । ছয়টি সর্গে বিভক্ত এই কাব্যে তিনি ছয় খতুর 
'আশ্চধ বর্ণনা দিয়েছেন, তবে রচনাটির কিছু কিছু ক্রটিও আছে । যেঘদৃত 
কালিগাসের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ । আকারে ক্ষুদ্র হলেও রচনার গুণে এই 

কাব্গ্রন্থটি অনবদ্য । একশোর কিছু বেশী শ্লোক এই কাব্যে আছে। কাব্যটি 
দুভাগে বিভক্ত, পৃপমেঘ ও উত্তরযেঘ। জনৈক যক্ষ তার প্রভুর অভিশাপে 

অলকাপুরী “থকে রংমগিরিতে নিরাসিত, এবং সেই অবস্থায় সে মেঘকে দূত 

করে তার বিরহিন্ণ প্রিয়ার নিকট বাঙা পাঠাচ্ছে এই হল যেঘদতের 

বিষয়নপ্ত । সমগ্র কাব্যটি মন্দাক্রাঘ্থা ছন্দে রচিত। কাব্য হিসানে মেঘদৃত্তের 
প্রকৃতি কি তা! নিদে সন্দেহের অবকাশ আছে ৷ মেঘদূতকে গীতিকাব্য বললেও 

ঠিক মানায় না, ই*রাজ্ীতে যে এলেজ্তি বলে মেঘদূতত ঠিক তাও নর। 
প্রাচীন আলংকারিকরাও মেঘদূতকে “নিছে সমস্যায় পড়েছিলেন । স্থিরদেবের 

মত্তে মেঘদূত একট মহাক'বা, আবার লল্পভদ্দেবের মতে তা একটি 

থণ্ডকাব্য।* 

ভারবি ও মাঘ £ ভারবি বষ্ঠ শতকের কবি, যিনি আঠ/রোটি সর্গে 

লিখেছিলেন কিরাতাজরনীয় কাব্য। মহাভারতে বণিত'কিরাতক্সপী মহাদেবের 

সঙ্গে অনুনের ঘু্ছই এই কাবাটির বিষরবন্ত। কলি হিসাবে ভারবি ছিলেন 

রাঁতিমত শক্ষিন'ন্, ভাষার উপরও তার দখল ছিল পধাপ্ম। কিন্ত এই স্ত্পপ্তিত 

কৰির -উনাএ বড় বেশী কৃত্রিমত আছে বলে পণ্ডিতের মনে করেন' কবি 
মাঘ সপরম শতকের দ্বিতীয়ার্ধের লোক, তার রচিত বিখ্যাত কাবোর নাম 

১। জ্যাটিন অনবাদলহ কুমারপন্ববের সম্পা্ন। করেছন : 4, ঘা, 5৮52]5: (১৮৩৮), 

ইংর1তী অনুবাদ 2. 1, নল, 021750 (১প৭৪) | মেঘদৃতের সবোতকৃষ্ুসম্পাদন। ; 0 চল 010550 

(১৯১১), ছন্দে ইংগাজীতে অনুবাদ £ নু, ঘ। 11800 (১৮১৩), গছা অনুষাদ 0, 10108 (১৯৩০) 

রবৃ'ংশের সম্পাদন) ও ইংরাজী অমুধাদ 10, চ। ৯০818188: (১৮৯৭); ফতুসংহারের ইংাঙী 
অনুবাদ [), 7 3181)১05 ( ১৯২৯) বঙ্গানুবাদ £ রাজেজনাথ বিছ্াতৃষণ (বনুমতী সাহিত্য 

মন্সির)। 



৮৪ প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য 

শিশুপাল বধ। এই কাহিনীরও উৎস ষহাভারত | কৃষ্ণ শিশুপালের মাতার 
নিকট শপথ করেছিলেন যে তিনি শিশুপালের একশত অপরাধ ক্ষমা করবেন। 

যুধিটিরের রাজহুয় বজে শিশুপাল কৃষ্ণকে অপমানিত করায় শত অপরাধ পুর্ণ হয়, 

তখন কৃষ্ণ স্থদর্শন চক্রের দ্বারা তাকে সভাস্থলে বধ করেন। মাও ভারবির 

মত স্থপপ্তিত কবি ছিলেন এবং সেই কারশেই বোধ হয় আঙ্গিকের দিকে বেশী 

যনোষোগী হওয়াঘ্ তার কাবোও কত্রিষতার প্রাবল্য অধিক ।১ 

বুদ্ধঘোব, মেন্ঠ, কুমারদাস ঃ পালি বৌদ্ধশান্ত্রের বিখ্যাত পত্ডিত 
বুদ্ধঘোষ সংস্কতে দশটি সর্গে বৃদ্ধের জীবনী অবলম্বনে একটি কাবা লিখেছিলেন, 
নাম পছ্যচূড়ামণি ! কল্হণ মেট নামক একজন কবির নাম উল্লেখ করেছেন 
ধিনি কাশ্ীররাজ যাতৃগপ্তের সডাসদ ছিলেন, এবং সেই হিসাবে তিনি যঙ্গ 

শতকের দ্বিতীয়ার্ধের লোক । তার রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম হয়গ্রীববধ | 

তার শতাধিক বংসর পর আরও একজন কবির নাম পাওয। যায় হিনি হচ্ছেন 

কৃষমারদাস? ধার রচনার নাম হচ্ছে জানকীহরণ। 

ভষ্ভি ও ভৌমক £ পুর্বোন্ত কবিদের চেয়ে ভষ্টি কিছুটা আগের যুগের 
লৌক শিনি সপ্ভবত শ্রী্টয় ষষ্ট শতকের প্রথমার্ধে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভার 

রচিত কাবোর নাষ রাবণবধ কিন্তু তা ডট্টিকাব্ায নামেই সমধিক প্রসিক্ধ। এই 
কাবাগ্রন্থটির একটি বৈশিষ্টা হচ্ছে এই যে যারা নিখরচায় সংস্কৃত ব্যাকরণের 

নিষমগুলি জানতে চান তারা রাবণবধের কাহিনী পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণের 

স্ত্রগুলিকেও কণ্ঠস্ব করতে পারবেন । ব্যাকরণ শিক্ষাদানের এই একই উদ্দেশে 

কাশ্সীরী কবি ভৌমক রাবণাঙ্শীয় কানা লিখেছিলেন যার বিষয়বস্ব হচ্ছে 

রানণের সঙ্গে কার্তবীধাভরনের যুন্ধ, কিন্ত কবির উদ্দেশ্য পাঠককে ব্যাকরণ 

শেখানো! । প্রসঙ্গত কালিদাসের নামে আরোপিত তিনটি কবিতার কথা 

উল্লেখ করা চলতে পারে, ঘটকর্পর কাব্য যা বাইশটি ক্সোকে মেঘদূতের 
অনুকরণে রচিত, নলোদর ও শ্রঙ্গারতিলক | বলাই বাছুলা। এগুলি কালিদাসের 

বচন" নয় । 

শভকজমূহ ঃ শতক হচ্ছে সন্ত কবিতার একটি বিশে ধারা যা 
একশতটি, স্তবকে রচিত হত! এই শ্রেণীর কবিতার পথিকৃৎ হিসাবে 

১। কিরাতাজুদীয় সম্পাদনা £ জীবানন্গ বিভাগাগর (১৮৭৫), জার্বান জগুবাধ $ 0, 

0৯৮7115১৯১২) 7 শিগুপালবধ সিরসাগর প্রেস থেকে সম্পাদিত হয়েছিল ১৯২৭ এ। 



ভারতীয় সাহিত্য £ সংস্কৃত ৮৫ 

ভর্তৃহরির নাম করা ধায়, ধিনি বাক্যপদ্দীয় গ্রন্থের লেখক এবং যিনি সম্ভবত ৬৫* 
্রীষ্টাকে মার! গিয়েছিলেন । ভর্তৃহরি বিরচিত শতকত্রয়ের নাম শুঙ্গারশতক, 
নীতিশতক ও বৈরাগ্যশত্ক | বিষয়বস্ত নাম দেখেই বোঝা যায়। এরপর 
উল্লেখযোগ্য অমরু বা অমরুক রচিত অম্রুশতক, ঘার বিষয়বন্ক হচ্ছে প্রেম । 

অমরুশতকের অনেকণ্চলি সংক্করণ আছে। একের সঙ্গে অপরের মিল 

বহুক্ষেত্রেই নেই, তবে ৫১টি শ্লোক সকল সংস্করণেই বর্তমান যেগুলি মূল গ্রস্থটি 
থেকে গৃহীত হয়েছে । সার্ছিত্যিক বিচারে অযরুশতক সত্যই রসোতীর্ণ। 

বাণভট্ের সমকালীন মধুর মযরশতক লিখেছিলেন, রচনাটির অপর না স্থুর্য- 

শতক । বাণভট নিজেও দেবীশতক লিখেছিলেন, যার অপর নাম চণ্তীশত্তক। 

এ ছাড়া আনন্দবর্ণনও একটি দেবীশতক লিপেছিলেন। নিজ নিজ উপাস্য 

দেবদেবীর বন্দনায় শতকের আশ্রম এই সব কবিরা গ্রহণ করেছিলেন । 

বৌদ্ধ ও জৈন কবিগণ 2 ষীয় অষ্টম ও নবম শতক থেকেই কাব্যের 

ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মমৃতের প্রভাব উতৎকটভাবে পরলক্ষিত হতে শুরু করে। 

শিবশ্বামী ন'মক জনক বৌদ্ধ পর্তুত কপফণাহ্থাদয় নামক একটি একটি কাবা 

লিখেছিলেন । কুড়িটি সর্গে বিভক্ক এই কানোর বিষয়বস্ত কপফণ নামক জনৈক 

বিধর্মী রাঙ্তার 'বৌক্বধর্ম গ্রহণ । 'অষ্ুম শতকে জিনসেন নামক জনৈক জৈন ভক্ত 

পার্খাভাদয় নামক কাব্য লিখেছিলেন, জৈন ধর্সের অন্কভম প্রবক্তা পাঙ্ছের 

জীবনী অবলম্বনে । এ ছাড়া তিনি জন আদিপুরাণের প্রথম ৪২টি অধ্যায় 

বরচনা করেছিলেন। অসগ নামক অপর একজন জৈন কবি আঠারোটি সর্গে 

বর্ধমানচরিত বা মহাবীরচরিত বা সনিত্রচরিত রচনা করেছিলেন । এই কবি 

নবম শতকের লোক । দশম শতকে কনকসেন যশোধরুচরিত নামক কাবা 

রচনা করেছিলেন দ্বাদশ শতকে জৈন কবি ধনঞচয় দ্বিসন্ধান বা রাঘবপাপ্তবীয 
নামক একটি কাবা লিখেছিলেন ।১ 

রাঞজানক, অগ্ভিনন্জ, বাম্থদেব£ রাজানক রত্বাকর কাশ্ীররাজ 
জয়াপীড়ের সমকালীন ছিলেন । তীর রচিত কাব্যের নাম হরবিজয় ৷ পঞ্চাশটি 
সর্গে নিতক্ত এই কাবো মহাদেন কর্তৃক অন্ধকাহ্থরকে নিহত করার কাহিনী 

শা বত ২৫০১, পক বসবিরও উ 

১! অপগের বর্ধমানচয়িত ব1 মহা বীবচারিত মারাঠী অনুবাষদহ শোলাপুর &কে প্রকাশিত 

হয়েছে ১৯৩১-এ | ধনগ্রায়ের স্বিপক্ধান কাব্যটির সম্পাদন! কবেছেন চ. 72৪৪১ (১৮৯৪ )। 
জিনসেনের পার্থাডাদর টীকাসহ নির্ণযলাগয় প্রেল থেকে প্রকাশিত হয়েছে ১৯*৯ বীষ্টাকে। 
কনকসেনের যশোধঃচঠিতে € »ল্পাষন| কয়েছেন গে'পীদাখ-রাও (১৯১২)। 



৮৬ প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য 

বলা হয়েছে । এ ছাড়! রাজানক লিখিত আরও একটি কবিতার উল্লেখ পাওয়া 
যায়, নাম বক্রোদ্কিপঞ্চাশিকা। নবম শতকের অপর একজন কাশ্মীরবাসী কবির 

নাম অভিনন্দ, ধার রচনার নাম কাদদ্বরকথাসার যা বাণভট্ট বিরচিত কাধত্বরীর 

কাব্যিক সংক্ষিপ্ীসার । দ্বিতীয় একজন কবি অভিনন্দের উল্লেখ পাওয়া যায় 

ধিনি রামচরিত নামক একটি কাব্য ছত্রিশটি সর্গে রচনা করেছিলেন । তৃতীঘব 

একজন অভিনন্দ, ধিনি অভিনন্দগৌড় নামেও পরিচিত, ৪৮টি সর্গে যোগ- 
বাশিষ্টের সংক্ষিপ্তসার করেছিলেন । নবম শতক কিংবা পরবর্তী কালে আমরা 

বাস্থদেব নামক একজন কবির পরিচয় পাই ধিনি যুধিষ্টিরবিজয় নামে একটি 
কাব্য রচনা করেছিলেন 1১ 

দাযোদরগুণ্ড, ভল্লট, নীভিবর্মা, বুদ্ধস্বামী £ দামোদর গুপ্ু ছিলেন 
কাশ্মীরের, রাজা জয়াপীডের একজন মন্ত্রী । তাঁর রচিত একটি কানাগ্রন্ব বিষয়- 

বস্তর গুণে স্থপরিচিত, নাম কুন্টনীমত। কামকলা সংক্রান্ নানা বক্তব্য এই 

কাব্যে স্থান পেয়েছে! নবম শতকের অপর একজন কবির নাম ভল্লট ধিনি 

কাশ্ীররাজ শঙ্করবর্ণার সভাকবি ছিলেন। এর রচিত ভল্পটশতক অতি 
উৎকৃষ্ট পর্ধাগ্রের শতক গ্রন্থ । আনন্দবর্ধনের দেবীশতকের একটি শ্লোক 

অস্কৃতভাবে এই রচনাম্ন স্থান পেয়েছে । নীতিবর্ধা নামক ভজ্তনৈক কবির 

কীচকবধ নামক একটি কাবাগ্রস্থের উল্লেখ পাওয়া যায়, ঘা পাচটি সর্গে ভীম 

কর্তৃক কীচক বধের কাহিনী । এই রচনাটির বনু অংশ ক্লেষ ও যমকের উদাহরণ 

হিসাবে আলংকারিকগণের রচনায় উদ্ধৃত হয়েছে । গুণাট্যের প্রাকৃত রচনা 

বৃহৎকথার সংক্ষিগ্তসার কবিতায় প্রকাশ করেছিলেন বুদ্ধস্বামী ৷ তান রচনার নাম 

ক্পলোকসংগ্রহ। বুদ্ধন্বামীর তারিখ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছুই বলা যায় ন1!২ 
চল্পুকাব্য : চশ্পৃকাব্য সংস্কৃত সাহিত্যের একটি বিশেষ ধরনের কাবোর 

ধারা! আলংকারিক দণ্ডী ভার কাব্যাদর্শ গ্রন্থে চম্পূকে গল্পদ্ময় বলেছেন, 

১। রাজানক রক্লাক+ বিরচিত হ্রবিজয় কাবাটির সম্পাদন! কঃঞেন দুগাপ্রস'গ এবং পরব 

(১৮৯), অভিনন্দের কাদঘরীকথাসারের সম্পাদক€ এর! ছুজন (১৮১৭)। জাকনজা বিরচিত 

রাসছরিতের সম্পাঙ্গনা কর়েছেন। তৃষিক1 ও টীকানহ, রামগ্বামী শাস্রী (১৯৩০ )। বাকুদেহের 
যুধিষ্টিরবিজয় নির্দরগা গর প্রেল থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়েছে ১৮৭৭ প্রীঙটাকে)। 

২। কুটনীমত মূল ও ভিিবনাথ রায়ের বলানুবাদলহ বঙমতী সাছিতা মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত 

হয়েছে । ভরটশতকের জন্য কাবামালা চতুর্থ খণ্ড টব; বৃহতংকখ। প্লোকসংগ্রহ্থের সম্পাহনা ও 
কর'লী অনুবাদ কয়েছেন চে 1০০6৪ (১৯৮২৯ )। 
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কেননা চম্পৃকাব্যে গন্য ও প্য উভয়েরই ব্যবহার বর্তমান। কথা ও আখ্যাদ্িকা- 
রূপ গত্যকাব্যের সঙ্গে চম্পূর সাদৃশ্য যথেষ্ট (গছ্যসাহিত্য তরষ্টব্য)। চম্পু নানা 
বিষয়বন্ধ অবলম্বনে রচিত, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা উপাখ্যানমূলক | 
চম্পৃকাব্যের সঙ্গে দণ্ডীর পরিচয় থাক! সত্বেও, বর্তমানে আমরা খ্রীষ্টীয় দশম 
শতকের পূর্বে রচিত কোন চম্পূর নিদর্শন পাই না। লর্বাপেক্ষা প্রাচীন 
৮ম্পৃকাব্য হচ্ছে ত্রিবিক্রমভট্রের নলচম্পূ বা দয়মন্ত্রীকথা, রচনাকাল আহ্থমানিক 
দশম শতক । সাতটি উচ্ছাস বা অধ্যায়ে কাব্যটি বিভক্ত । টন লেখক 

মোম£দ্বের যশস্তিলকচম্পুও দশম শতকের রচনা । এতে অবস্থীরাজ যশোধরের 
পত্রী চক্তাঙ্ছে মৃত্যু, পুনজীবনলাভ ও পরিশেষে জৈন ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের 
কাহিনী নণিত হয়েছে। এছাড়া অপরাপর চম্পৃকাব্যের মধ্যে সোডঢল রচিত 
উদয়ন্থন্দরীকথা, জীবগোস্বামীর গোপালচম্পৃ, ধনপালের তিলকমঞ্জণী, অনন্তের 
ভারতিচস্পৃ, লক্ষণভট্রের লামারণচম্পু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য! এইগুলি দশম 

শতকের পরবতী কালের রচনা ।১ 

২০॥ এত্িহাসিক রচনা 

ভারতবধে ইতিহাস রচনার কোন এতিহা ছিল না। এদেশে কোন 

হেরে!ডটাস ব' থুকিডিডেস, এমনকি লিভি বা ট্যাসিটাসও জন্মগ্রহণ করেন নি। 

একমাত্র কল্হণ ছাড়া প্রকৃত 'অর্থে অপর কোন এঁতিহালিকের উদ্ভব এদেশে 

হয়নি । তবে বিভিন্্ সম্রাটের পৃষ্ঠপোষক তায়. কোন কোন কবি বা লেখক 

নিজেদের প্রত্থুর জীবনী ও গুণাবলী কীতন করেছেন। এই জীনশীগুলি নিশ্চমুই 
ইতিহাস নয়, ভবে ইতিহাসের উপাদান [হিসাবে এগুলির যথেষ্ট মূল্য আছে। 

ইতিহাসাশ্রয়ী জীবনীসাহিত্যের মধো সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য বাণভট্ট বিরচিত 
হর্চরিত । এই গ্রস্থে লেখক তীর পৃষ্ঠপোষক সমাটের জীবনকথা বর্ণন। 

করেছেন, যদিও সে বর্ণনা সবক্ষেত্রে যথার্থ নয়, অনেকক্ষেত্রে তা একাম্তই 

উপন্কাসধর্মী হয়ে গেছে । অশ্ুরূপ আরো কয়েকটি জীবনী সাহিত্যের মধ্যে বাক 

পির গৌড়বহে! (প্রাকৃত ) এবং বিল্হণের বিক্রমান্কদেবচরিত উল্লেখযোগ্য । 
প্রথমটিতে ন্যুজা যশোবর্মার এবং দ্বিতীয়টিতে চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্যের 
বীরত্ব ও সামরিক আভিযানসমূহের কাহিনী দেওয়। হয়েছে। সন্ধ্যাকর নন্দী 

১। সম্পা্ছনাঃ বশপ্তিলকচম্পু (শিবদদত্ত এবং পরব, ১৯*১-১৯*৩) ; নলচম্পূ ( শম"» 
১৯৩২ ; বোম্বাই সংস্করণ, ১৮৮৫); উদস়নুন্দ রীকখা (দালাল এবং কৃ্ণষাচারধ, ২৯২ )। 



৮৮ প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য 

বিরচিত রামচরিত নামক একটি ছ্ধার্থবোধক কাব্যে বাংলার রাজা রাষপালের 
জীবনী বর্ণিত হয়েছে । অপরাপর জীবনী সাহিত্যের যধ্যে জয়দিংহের কুমার- 
প্লচরিত, হেমচন্দ্রের ছ্যাশ্য় কাব্য, পদ্যগুধ্রর নবসাহসাংকচরিত, বল্লালের 
ভোজপ্রবদ্ধ প্রভৃতির কথাও উল্লেখ করা যায়। 

কিন্তু যথার্থ ইতিহাস বলতে বোঝায় কল্হণের রাজতরঙ্গিণী | গ্রন্থটি 
ছন্দে রচিত কাশ্মীরের ইতিহাস, রচনাকাল ১১৪৯-৫* খ্রীষ্টাব। লেখক এই 

গ্রন্থটি রচনায় যে পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন, সেই পদ্ধতি আজও পৃথিবীর সর্বত্র 
এঁতিহাসিকের। অবলহ্ছন করেন! তিনি প্রচলিত সকল পুথি-পুস্তক ও 

নথিপত্র এমনকি লেখমালাসমূহ যত্র করে অধ্যয়নের পর রচনায় প্রবৃত্ত 

হয়েছিলেন। এ্রঁতিহাসিকের আদর্শ সম্বন্ধে কল্হণ বলছেন, “সেই পুণ্যব'ন্ 
কবিই একমাত্র প্রশংসার ফোগা দিনি প্রেম ও ঘ্বণা উভয় থেকেই মুক্ক এবং 

ঘটনার বর্ণনায় যিনি ভাষাকে সংযত রাখেন (১1৭)।” অবশ্য রাজতরজিণীর 

প্রথমছিকের অধ্যায় গুলির কোন এঁতিহাসিক মুলা নেই, কেননা কল্হণকে ও 

উপাদানের অভাবে পৌরাণিক কাহিনীসমূহথর উপর নির্ভর করতে হয়েছিল । 
কিন্ত যেগান গেকে এঁতিহাসিক সুগ আরম হচ্ছে, সেখানে কল্হণ অদ্বিতীয়, 
যোটামুটি ঈদ সপ্ূুম শতক থেকে উর নিজের যুগ পবহ্থ,। 'অথাত খ্রীইীয় দ্বাদশ 
শতক পর্স্থ কল্হণ কাশ্ুারের নিখুঁত ইত্তিহাস রচনা করেছেন৷ সাল তারিগ 
সহ তিনি প্রতিটি রাজার জীবনী বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন । সেখানে 

তিনি পরিমিত, ফ্রিটিক্যাল। সত্য কথ: লিখতে]ুতিনি ভয় পানশি। এমশ 

কি নহুক্ষেত্রেই তিনি সংকীর্ণ স্বাজ্জাতাবোধের উপরে উঠতে সমর্থ হদ্েছিলেন। 

কল্হণের রচনার গুভান ভার দেশবাসীর উপর সত্যই পড়েছিল এবং তার 
গরস্থপাঠে উৎসাহিত হয়ে ভার আদর্শে অনেকেই পরলতী সুগের কাশ্মীরে র 

ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । এদের মধ্যে উল্লেখযোগা জোনরাজ 
ধিনি ষ্বারা গিয়েছিলেন ১৪৫৯ ্রীষ্টান্সে। ভার রচিত দ্বিতীয় রাজতরঙ্গিণী 

কল্হণের গ্রন্থের সমাপ্রির পর থেকে শুরু হযেছে এলং জৈন্-উল-আবেদীনের 

সিংহাসনারোহণ পর্ন্ত ইতিহাস এই গ্রন্থে বাক্ত হয়েছে। তীর শিগ্ক আীবর 

১৪৮৬ ধ্রীষ্টা পর্যস্থ কাশ্মীরের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন তার জৈনরাজতরজিণী 

গ্রন্থে! কিন্তু রচনার বিচারে এরা কেহই কল্হণকে অতিক্রম করতে 
পারেন নি । 

রাজতরঙ্গিণী ছাড়া আরও যে কটি ইতিহাসধর্ষী গ্রন্থ আছে সেগুলির মধ্যে 
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বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল সোষেশ্বরের কীত্তিকৌমৃদ্দী, অরিসিংহের স্থৃকূত- 
সংকীর্তন, মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধচিস্তামণি, রা'জশেখরের প্রবন্ধকোষ, বালচন্দ্রে 
বসম্তবিলাস ইত্যাদি । এই সকল গ্রন্থে মোটামুটি পশ্চিম ভারতের ইতিহাস 
বণিত হয়েছে । অবশ্ট এই বর্ণনা একাই প্রাসঙ্গিক 1১ 

২১॥ গস্তসাহ্ত্য 

সংস্কৃত গহ্যসাহিত্যের ইতিহাসও কম পুরাতন নয়। যজুর্বেদে যাগংজ্ 

সংক্রান্ত নিদেশগুলি গগ্যে রচিত, অথরববেদেও কিছু কিছু গগ্যরচনণ দেখা যায় 

ন্বিশাল ব্রাঙ্গণ সাহিত্যের অধিকাংশই গগ্যে রচিত, এবং আরণাক ও 

উপনিষধদের মধোও গছে রচিত অংশ বড় কম নদ্ব। একথা স্ত্রগ্রস্থগুলি 

সন্গদ্ধেও গ্রযোজা । আসলে স'স্কৃত গছের উদ্ভবই হয়েছে বাস্তব প্রয়োজনের 

মুখ চেয়ে, এবং সেই হিসাবে সে যুগের যা কিছু টেকনিক্যাল রচনা ত'র 

অধিকাংশই গছ্যে বচিত। পতগঞ্চলিন মহাভামে তিনটি গ্কাব্যের উল্লেখ 

মাছে_বাসবদত্তা, স্বমনোত্তরা ও ভৈমরগ ! কাব্যলঙ্ষণাক্রান্ত কিছু কিছু 
গ্ছরচনার নিদর্শন লেখমালাসমূহে পাওসু! যায়। বাণভট্রের হর্চরিতে দুঙন 

গগ্ঠকাবা রচয়িতার নাম আছে-হরিশচন্তর ও আড্যরাক্ত। প্রান 

মালংকারিকদের মতে গগছ্যকাব্য ছুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, কথা ও আথায়িক', 

'আদি গগ্যকাব্য গুলির কোন অস্তিত্ব বঙমানে নেই | 

জঅবদ্দানসান্থিত্য ; 'অবদানসাহিতা সংস্কৃত গছাসাহিতো বৌদ্ধদের 
শবদান। জাতকের কাহিনীগুলির সঙ্গে অবদানে বণিত কাহিনীগুলির 

সাদৃশ্য আছে। এগুলিতে বোধিসত্বের বিগত জীবনসমূহের সুমহান্ দিক্গুলি 

১: হর্মচরিত, সম্পাদনা: জীবানন্প বিদ্বালাগর ১৮৯২, &. £01১7৩8 ১৯০৯, পাঞজুরং বমন 

কানে ১৯১৮; অনুবাদ £ 0, 8. 00591] এবং সা, গা, 10:0388 (১৮৭৭ )। রাজতরঙ্গিণী, 

সম্পাদনা £ ছুর্গাপ্রসাদ (১৮৯২); অনুবাদ : 21. 5.956610. (১৯০৭), চি 85 50006 

(১৯৩৫) বিক্রমাঙ্ধদেবচকিত, সম্পাদনা; ডে, 0916: (১৮৭৫ )। দ্বিতীয় রাজতরজিণা, 

সম্পাদন £ 2১, 2562800 (১৮৯৬ )। নবসাহসাংকায়িত, সম্পা্ছন' ১ 8. 15180000789 

(১৮৭৯৫ )। রামচরিত, মম্পাদন1: হরপ্রসা্গ শাস্বী (21888, ৫ম), রমেশ মজ্মার, 

রাধাগোবিন্দ বলাক ইত্যাদি (১৯২৯ )। পৃষ্থায়াজবিজয়, সম্পান] 2 ৪, মু. 85815৯1৮ (১৯১৪- 

২২)। প্রবন্ধ চিন্তামপি, সম্পাঙ্গন। £ রামচজ্ দীননাথ (১৮৮৮), যুনি জিনবিজয় (১৯৩৩); 

হংযাজী অনুবাদ ২ 0. ল. [ত্র (১৯"১)। 
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ফুটিয়ে তোল! হন্েছে। এই জাতীয় গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রীচীনতষ হচ্ছে. 
অবদানশতক, রচনাকাল খ্রীষ্টায় দ্বিতীয় শতাকী। থ্রাষ্টীয় তৃতীয় শতকে এই 
্রস্থটর চৈনিক অন্থুবাদ হয়েছিল। এই পধায়ের অপরাপর গ্রস্থগ্তুলির মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দিব্যাবদান, সম্ভবত য1 অবদানশতকের অত্যান্নকাল 

পরে রচিত |! মহীবস্ত্ব বা মহাবস্্ব অবদানের কথাও এই প্রসঙ্গে অনিবাম- 

ভাবে এসে পড়ে, যে গ্রন্থটির তারিখ নিয়ে এখনো কিছুটা বিতর্কের অবকাশ 

আছে। বুদ্ধের জীবনকাহিনী ললিতবিস্তর গ্লোকবহুল গঞ্চে লেখা, তবে এই 
গন্থটিকে অবদানসাহিত্যের ষধ্ ফেলা যায় না।১ 

গল্পসাছিত্য ঃ সংস্কৃত গছ্যসাহিতো গন্পের ভাণ্ডারও খুব ছোট নয়, এবং 
এই পধায়ের রচনাবলীর মধো পঞ্চতন্ত্রই সবপ্রথম উল্লেখযোগ্য । পশ্তপক্ষীর 

গল্পের মাধামে বালকদ্দের নীতিশিক্ষাদানই বর্তমানে পঞ্চতন্্র নাষে প্রচলিত 

গ্রন্থের উদ্দেশ্য । পীচাটি নীতিকে 'অবলদ্ধন করে পঞ্চতন্ত্রের গল্পগুলিকে 

সাজানো হয়েছে-_মিত্রডেদ, সিত্রপ্রাপ্থি। সন্ধিবিগ্রই, লন্ধনাশ ও অপরীক্ষিত- 

কারিত্ব। গল্পগুলি গছে রচিত হলেও মাঝে মাঝে নীতিগর্ভ শ্লোক আছে, 

এবং প্রন্তিটি গল্পের শেষে গল্পের প্রতিপাগ্য বিষয়কে ক্লোকের মাধামে বান 

করা হয়েছে! পঞ্চতন্ত্রের আদিক্ূুপ কি ছিল তা অবশ্থ ডানার উপায় নেই 

তবে স্থপ্রাচীনকালেই পঞ্চতন্ত্র পৃথিবীর নানান্ভাষায় অনুদিত হয়েছিল, প্রথম 
অন্কবাদ ঘটেছিল সম্ভবত পহ্লবীতে | সেই হিসাবে পণ্ডিতদের মতে আগি 

পঞ্চতন্্ রচনার কাল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকেরও আগে । পণ্ডিতের] বলেন যে 

ভারতের উত্র-পশ্চিমাংশে প্রচলিত পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীগুলিকে অনুরণ করে 

পরবর্তী কালে ক্ষেমেন্দ্রেরে বৃহত্কথামঞ্চরী ও মোষদেবের কথাসরিংসাগর রচিত 

হয়েছে এবং কাশ্মীর অঞ্চলে প্রচলিত কাহিনীগুলি অবলহ্গনে তন্ত্রাখ্যাদিকা 

রচিত হয়েছে । শেঘোক্ু গ্রন্থটির তারিখ সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না, তবে 

অনেকে মনে করেন যে পঞ্চতস্ত্রের প্রাচীনতর 'অংশগ্তলির কিছু কিছু এই গ্রন্থে 
রক্ষিত হয়েছে । নারাদণের নামে আরোপিত হিতোপদেশও পঞ্চতন্ত্র অনুলরণে 

রচিত। এই নারায়ণ সম্ভবত ত্রয়োদশ শতকের লোক। পঞ্চত:স্ত্রর পাচটি 

তন্ত্র বা নীতির মধো হিতোপদেশে চারটি অন্ুঙ্গত হয়েছে । এ ছাড়া কামন্নকীয় 
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নীত্তিসার অবলম্বনেও কিছু কিছু বিষয় এতে স্থান পেয়েছে । অপরাপর 

গঞ্পগ্রন্থের মধ্যে সিংহাসন-ছাত্রিংশিকা বা বিক্রমচরিত একটি সুপরিচিত গ্রন্থ 

ধার রচয়িত] ও রচনাকাল সন্বদ্ধে কিছুই বলা যাম্ম না। বত্রিশটি গল্পের 
সংকলন এই গ্রস্থটতে রাজা বিক্রমাদিত্যের কিংবদস্থীযুক্ত সিংহাসনের কাহিনী 
নল হয়েছে । জনৈক ভোজরাজ ওই পিংহাসনের অধিকারী হয়ে তাঁতে 

বসবার উপক্রম করলে ওই সিংহাসনবাহা বত্রিশটি পুতুল প্রত্যেকে এক একটি 
গল্পে রাজ] বিক্রমাদিত্যের বিভিন্ন গুণাবলী বর্ণনা করে বুঝিয়ে দে যে অন্য 

কোন লোক ওই সিংহাসনে বসার উপযুক্ত নয়। মূল গ্রন্থটি এখনো পাওয়া 

যায়নি, তবে উত্তর ভারতে এই কাহিনী অবলগ্নে তিনটি এবং দক্ষিণ ভারতে 

দুটি রচনা প্রচলিত 'আছে। সম্ভবত ত্রয়োদশ শতকের পৃবে গ্রন্থটি রচিত হয়নি । 

আরও একটি উল্লেখযোগ্য গন্পগ্রস্থের নাম বেতালপঞ্চবিংশতি । এতে পচিশটি 

গর আছে যেগুলি জনৈক বেতাল রাভা! বিক্রমাদিত্যকে শুনিয়েছিল। প্রতিটি 
গলের শেষেই একটি করে ধাধা আছে যেগুলির উত্তর রাজা বিক্রমাদিত্য 

দিয্েছিলেন। এটিও সম্ভবত ত্রয়োদশ শতকের রচনা, এবং বর্তমানে এই গ্রন্থ 

চারটি আকারে পাওয়া যায়, এবং এই চারটি রচনার তিনজন লেখকেরও নাম 

প"ওয়) ধায়, শিবদাস, জন্তলদত্ত ও বল্লভদ।য়, চতুথ ছনের নাম পাওয়া যায় না। 

আনও একটি গল্পগরন্থের শাম শুকসগ্ততি যার তিনটি রূপ বর্তমানে পাওয়া যায় 

যেশ্ুলি যথ'ঞমে চিশ্থামণি ভট্ট, দেবদত্ত ও ভ্টনক অজ্ঞাত লেখক রচিত! 

শুকসপুতির পটসঁমিক' শিষ্নকপ £ এক ব্যক্তির অন্থপস্থিতিতে তার পত্ী 

মপর একজনের প্রতি আসক্তা হয়ে গৃহত্যাগের সংকন্ন করলে অনুপস্থিত 
নাক্তির পালিত একটি শুকপাথা একাদিঞ্রমে সত্তরটি গল্প বলে ওই পত্ীকে তার 

মী না অ।স. পরব ঘরে আঁঢকে রাখতে সষর্থ হয়। দ্বা্শ শতকের পৃবে 
এই এস্থ রচিত হয়নি। চতুদশ শতক ও তার পরবতা যুগে নি্টলিখিত গঞ্জ- 

গ্রন্থগুলি রচিত হয়েছিল : মেকুতুঙ্গের প্রবন্মচিস্তামণি ( বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি 
কয়েকজন রাজার কাহিনী ), রাজশেখর হরির প্রবন্ধকোষ (কফেকন ভৈন 

মহাপুরুষ ও ভক্কের কাহিনী ১, মৈধিল বিদ্াপতির পুরুষপরীক্ষা ( পুরুষোচিত 
এণ সম্পর্কে ৪৪টি গল্প), বল্লালসেনের ভোজ্প্রবন্ধ (রাজা ভোজ সংক্রান্ত 

শানান গল্প । এই বল্পালসেন কিন্তু সেনবংশীষ্ক বাংলার রাজা বললালসেন নন ), 

পিনকীত্তির চম্পকশ্রেষ্টিকথানক (রূপকথাসংগ্রহ ), শিবদাসের কথার্ঁৰ (মূর্খ 
ও তন্করের ৩৫টি গল্প), বর্ধমান সুরির কথাকোষ (নলোপাখ্যান অবলম্বনে 



৬২ প্রা্টীন বিশ্বসাহিত্য 

রচিত ), হেষবিজয়গণি রচিত কথারত্বাকর ( ২৫৮টি গল্পসংগ্রহ ) ও অজ্ঞাতনামা 

লেখকগণ রচিত ভরটক-ছাত্রিংশিকা, সমাকত্বকৌমুদী, ইত্যাদি ।১ 
উপন্যাসধর্মী রচন| এই শ্রেণীর রচনাবলীর মধ্যে আমরা সর্বপ্রথম 

দণ্ডীর দশকুমারচরিতের উল্লেখ করব। দণ্তীকে নিয়ে পণ্ডিতবর্গের কিছু 
সমস্যা মাছে । তবে দশকুমারচরিতের লেখক দগ্ডী এবং কাব্যাদর্শ নামক 

অলংকারশান্ত্রের রচয়িতা দগ্ডী বে অভিন্ন আধুনিক পণ্ডিতেরা এটাই ধারণা 
করে থাকেন! দণ্ডী দাক্ষিণাতাবাসী ছিলেন এব" খ্রীহীন্ন সপ্থম শতকের 

যান্ুম ছিলেন । দশকূমারচরিত রাজপুত্র রাজবাহন ও তার নবঙ্গন বক্ষ 

কাহিনী, জীবদনর পরে যারা একের থেকে অঙ্ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, এবং 

দীর্ঘকাল পরে যখন তর? পুনমি'লত হল তখন তারা একে এক নিজেদের 

জীবনের অভিজ্্রতা বর্ননা করতে শু করল! এটাই হচ্ছে “্শকুমারচরিততর 

পটভূমিক;! তবে আলোচ্য গ্রন্থে দশজনের নদলে আটক্তনের কীতিকলাপ 

বর্পিত হয়েছে ! ভাই গ্রন্থের নামের সার্থকতার জ্গ্ভ গ্রন্থটির আগে ও পরে 

দুটি পৃথক আখ্যান যোগ কর! হয়েছে, পূর্বপাতিকী ও উত্তরপান্ঠিকা, কিন এই 
ছুটি সম্ভবত দণ্তীর রচনা নয়! অনম্থীসুন্দরীকথা নামক আরও একটি গ্রস্থ 

দণ্তীর উপর আরোপিত, এবং কেউ কেউ মনে করেন বে এটাই শকুষার 
চরিতের লুপু আছ্য অংশ ।২ 

দণ্ডীর পর স্বস্ধুর বাদবদতার কথা উল্লেগ করতে হব) রাক্ষকৃমার 

কন্দ্পকেতু এবং রাজকন্তা বালবদহার প্রেমের কাহিলীই এই গ্রন্থের ব্ষিয়বন্ধ . 

উভয় উভয়কে শ্বপ্রে দেখে একে অন্তের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন), এব" শেম 

পস্থ নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধা দিযে তাদের মিলন হু গগালেখক 

১। পঞক্তন্ত্রের ফরাসী অনুবাদ করেছিলেন বেনফি | গুকফলগ্ততি-র জাঙধান তঞজন| করেছেন 

£, 808:0148 (১৮৭৪ )। কথাদঠিৎলাগঞরের উংযাজী অন্ববাদ করেছেন 0 [যু 1৬0১, 

তাছাড়! বহুদতী সাহিহা মন্দির প্রকাশিত একডি বঙ্গানযাদও পাওয়া যাক ঈদ্বরচত্রা 
বিভ্ভাসাগরের বেভালপঞ্চবিংশতি হুল সংস্কতের অন্ভব,দ নয়, হিন্দী বেতালপঠীশি « ধক্দ্ঘনে ত1 
রচিত। 

২। ছশচুমারচরিত, সম্পাদন] £ 3, 9918181 এবং 2, 105151590 (১৮৮৭, ১৮৯১), 3 ও. 

48889 (১৯১৯), নারায়ণ আচার্য (১৯৫১); সম্পানা, টীকা ও ইয়োজী। অনুষাদ ; 2. পি. 

6 (১৯২৬); ইংরাজী জন্বাধ 2 4. ডা. 716৩: (১৯২৭) ) জারান অনুবাদ: ৭. 087৮ 
€ ১৯২২), 3, 9. 8481৩£ ( ১৯১২); ফরাসী অনুবাদ £ 2 75০৮৪ (১৮৯২ )। 



ভারতীয় সাহিত্য ; সংস্কৃত ৯৩ 

হিসাবে স্থ্ব্ু ছিলেন শক্তিমান, এবং তিনি বাপভট্ের পুর্ববর্তা। তাকে সপ্তষ 
শতকের প্রারভ্তকালের লেখক বলে যনে করা হুয়।৯ 

এরপর আসছে কাদন্বরীর কথা বা সংস্কত সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গগ্যলেখক 

বাগভটের রচিত। চন্দ্রাগীড় ও কাদহ্বরীর জন্মজন্মান্তরের প্রেষের কাহিনীই 

কাদস্বরীর বিষয়বস্তু । কাদম্বরীর পরিকল্পন! অত্যন্ত জটিল, মূল কাহিনীর সঙ্গে 
শাখাকাহিনী এত বেশী পরিমাণে যুক্ত হয়েছে যে পড়তে পড়তে খেই হারিয়ে 
ষাকস। বাপের ভাষ! দুরূহ শব্দবন্থল, সমাসবদ্ধ বাকাগুলি এত দীর্ঘ যে তা থেকে 

রসগ্রহণ করা যেসে লোকের পক্ষে সম্ভবপর নয় । জার্মান পণ্ডিত ভেবেরের 

মতে কাদম্বরী একটি যহারণ্ায যেখানে পাঠককে ঝোপঝাড় কেটে অগ্রসর হন্সে 

হবে। কিন্ত এ সব সত্তেও কাদম্বরীর কোন দ্বিতীয় নেই। কল্পনাশক্তির 

বিচিত্র প্রকাশে, কাবাগুণে, চরিত্র-চিত্রণে, প্ররুতি-বর্ণনাযব-সর্বত্রই বাণ সমান 

কুশলতার নিদর্শন দেখিয়েছেন । অবশ্থা এই রচনাটি তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে 

পারেন নি, তার পুত্র পুলিন্” বা ভূষণভট 'অবশিষ্টাংশ রচনা করেছিলেন এমন 

কথা বলা হয়।২ 

পরবর্তী যুগের গছারচনহর মধ্যে আনন্দের মাধবানলকামকন্দলাকথা 

উল্লেখযোগ্য ! এতে ব্রাহ্মণ মাধবানল এবং নঙকী কাষমকন্দল'র প্রণয়োপাখ্যান, 

তাদের বিচ্ছেদ এবং পরিশেষে রাজা বিক্রমাফিত্যের মধাস্থতায় মিলনের কাহিনী 

বণিত হয়েছে । লেখক আনন্দের তারিখ সঙ্ছদ্ধে কিছু বল? যায় না, দশম 

শতকের ধনপাল বিরচিত তিলকমঞ্চছরী বাণজদ্রের কাদরীর অন্চকরণে 

রচিত । 

২২।॥ ব্যবহারিক সাহিত্য 

উপসংহারে আমর! সংস্কৃত বাবহারিক সাহিতা গ্রন্থ গুলির একটি তালিকা 

পেশ করব। একটু বাপক অর্েই 'শামরা 'ব্যবহারিক সাহিত্য" কথাটি 

বাবহার করছি। ব্যাকরণ, নাটাতৰ, হুন্দ, অলংকার, রাজ্ঞনীতিবিজ্ঞান, 
কামশান্ত্র, চিকিৎসাবিজ্ঞান। জ্যোতিহ সমপ্ত কিছুকেই আমরা বর্তমানে 

সপ লী পপ ২ 

১। বাসবদকার ইংরাজী তম] করেছেন 15. 0,025 1 

২। কাছখরী, সম্পান। : 75, 66$5800 ( ১৯৯৯), পে 0 2850 (১৮৯৬); ইংয়াজী 

অনুবাদ : 0. 21, 9198108 (১৮৭৬ )। 



৯৩ - প্রাচীন বিশ্বলাহিতা 

বাবহারিক সাহিত্যের ষধ্যে ফেলেছি । এগুলির মধ্যে কোন কোনটির পরিচয় 

আমরা পূর্বে দিয়েছি । অবশিষ্টগুলির নামের উল্লেখ নিম্নে করা হল। 

ব্যাকরণ $ পূর্বে আমরা পাখিনি, কাত্যায়ন ও পতগ্জলির রচনার পরিচমু 

নিয়েছি । খ্রীষ্রীয্ চতুর্থ-পঞ্চম শতকে দুজন বিখ্যাত বাকরণবিদের জন্ম 

হয়েছিল, চন্দ্র বা চন্দ্রগোমী এবং জৈনেন্ত্র, পরবর্তী কালের ব্যাকরণবিদ্দের 
রচনায় যারা উল্লিখিত হয়েছিলেন । যঞ্ট-সপ্দম শতকের ব্যাকরণকারদের মধো 

বাকাপদীয় রচরিত: ভর্তহরি, কাশিকাবৃত্তি রচয়িতা জয়াদিতা ও বামনের নাম 

উল্লেখধষোগা ! পরবতী বাযাকরণকারদের মধো বিখ্যাত ছিলেন তন্থুপ্রদীপ ও 

ধাতুপ্রদীপের লেখক টমত্রেহ় রক্ষিত, অযোঘবৃত্বির লেখক শাকটায়ন, কাত 
বং কলাপ বাকরণের টীক'কার দুর্শমিংহ, বালবোধিনীর লেখক ভট্ট জগন্ধর 

এব্বং লঘুবৃত্বির লেখক “ছছুভট্র। 

কামশাজ্ত £ এই নাষের প্রধ্যাত গ্রন্থের লেখক ছিলেন বাহংশ্যায়ন 

মন্ননাগ। পৃববত্তী কামশাস্ত্কারদের রচনা অবলম্বনে বাত্ম্ায়নের কামন্থত্র 

রচত। কামকল'-বিষদুক নানানিধ পদ্ধতি এতে আলোচিত হয়েছে তা 

ছাড়া প্রঃচীন ঘুগের সামাজিক ইতিহাসের মুল্যবান্ '্মাকর গ্রন্থ ঠিস'বে কামলত্র 

একটি অতি মৃল্যবান্ গ্রন্থ; বাত্শ্যারন সম্ভবত হীষ্টীয় তুতীযঠ় শতকের লোক 

£হছেলেন। কামনহ্থত্রের টীকাকার ছিলেন ঘশোধর (ত্রয়োদশ শতক ) এবং 

তার রচিত টীকার নাম জয়মঙ্গলা। পরবর্তী কালে কোক্সোক কামশান্ত্রের 

উপর রতিরহশ্ক নামে একটি গ্রন্থ প্রণঘন করেছিলেন । 

চিকিগুলাবিভ্ঞান £ বৈদিক ও পরবর্তী সাহিত্যে চিকিৎস্-বিষমূক বনু 
প্রসঙ্গ থাকলে চরকসংহিতাই একমাত্র গ্রন্থ ঘা বিশুদ্ধ চিকিৎলাবিজ্ঞান সংক্রান্ত: 

এই গ্রন্থের রচনাকাল নিয়ে লংশদ্ধ মাছে, সম্ভবত করিক্বের যুগে তা রচিত 

হয়েছিল! গ্রন্থটির স'শোধন করেছিলেন নবম শতকের লেখক দুঢবল । 

চিকিৎসাশান্ত্রে পরম যুল্যবান্ এই গ্রন্থটি পাশী ও মারবী ভাষায় অনূদিত 

হয়েছিল। এর পরই উল্লেখযোগা হচ্ছে সুশ্রতস'হিতা। এই গ্রস্থটিরও 

রচনাকাল নিষ়ে সংশয় আছে। চতুর্থ শতকে রচিত অপর একটি চিকিৎসা- 

বিমগক গ্রন্থের নাম ভেলসংহিতা। কাশগড়ে আবিষ্কৃত 'বাওয়ার' পাগুলিপি- 

সমূহেও চিকিৎসা-বিষরক কিছু কিছু রচন! আছে। পরবর্তী যুগের টিকিৎসা- 

বিষয়ক রচনার মধ্যে বাগভটের অষ্রাঙ্গলংগ্রহ এবং অষ্টাঙ্গহদয়সংহিতা, 

অজ্ঞাতনামা জনৈক লেখক রচিত হৃল্ক্যাযর্বেদ, মাধব রচিত রুগ-বিনিশ্চন্ন বা 
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মাধবনিদান, বৃন্দবিরচিত সিদ্ধিষোগ বা! বৃন্দমাধব, ধন্বস্তরি বিরচিত নিঘপ্ট,ঃ 
নাগাজুনি বিরচিত রসরত্বাকর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য | 

জ্যোতিবিষ্ভ1 £ বরাহমিহিরের রচনায় তার পূর্ববর্তী বহু দিকপাল 
জ্যোতিধিদের নাম পাওয়া যায় ধাদের মধ্যে আর্ধভট্ট (৪৭৬ শ্রী: ) ও তার রচিত 

আর্ধভটীয় দশগীতিকাহ্ত্রের নাম পাওয়। যায়। বরাহমিহির (ষ্ঠ শতক ) 

জ্রোতিবিগ্যা-বিষম়ক অনেক গুলি গ্রন্থ লিখেছিলেন । পঞ্চসিদ্ধাস্তিক গ্রন্থে তিনি 

তৎকালীন পাঁচটি প্রচলিত রচনার বা সিদ্ধান্তের পরিচয় দিয়েছেন, যথা 

পৈতামহ, রোমক, পৌলিশ, বাসিষ্ঠ এবং সুর্য । বরাহ্মিহিরের অপরাপর 
রচনার মধো বৃহৎসংহিতা, বৃহদ্ধিবাহপটল, স্বল্পবিবাহপটল, যোগযাত্রা প্রভৃতি 

উল্লেখযোগ্য । পরবর্তী রচনাসমূহের মধো ত্রহ্ধ গুপ্তের ত্রন্গসিদ্ধান্ত, খগ্ডথাদ্য ও 

ধ্যানগ্রহ এবং এগুলি ছাড়া বৃহৎ ও ক্ষুত্র পারাশরী, ৈমনর জাতকশ্থত্র, ভৃগু 
মংহিতা1, নাড়ী'গ্রন্থ, যবনজাতক ইত্যাদি উল্লেখযে'গ্য । এগুলির বিষয়বস্ত অবশ্য 

ফলিত জ্যোতিষ । এই প্রসঙ্গে বরাহমিহিরের বৃহজ্জাতক এবং তৎপুত্র পৃখুযশের 

ষটুপঞ্চাশিক] গ্রন্থছুটির নামও করা যেতে পারে । গণিত-নিষয়ক রচনার মধো 

ভাঙ্করাচাধের লীলাবতী, শ্রধরের গণিতসার, মহাবীরের সারসং গ্রহ, মর 

বৃহন্মানল, মুর্ধালের লঘুমানল এবং দ্বিতীয় আধভট্রের আধনিদ্ধাস্ত প্রভৃতি 
উল্লেখযোগা | 

অলংকার, ছন্দ, লাহ্ত্যতত্বঃ ভ্টকাবো অলংকারসমূহের অজস্র 
উদাহরণ দেওয়া আছে । ভামহের কান্যালংকার, দণ্ডীর কাব্যাদর্শ প্রভৃতি গ্রন্থে 
মলংকার, ছন্দ ও ক'ব্যতত্বের বিষম আলোচিত হযেছে । এগুলি সপ্ঘম শতকের 

£চনা। মষ্ঠ শতকে নরাহমিহির তীর বৃহতৎস*হিতা ও বৃহজ্জাতক গ্রন্থস্থয়ে 
হুন্দের উপর স্বন্দর আলোচন। করেছেন। ছন্দের উপর আরও একটি উল্লেখ- 

যোগা গ্রন্থ হচ্ছে বৃত্তজাতিসমুচ্চয় যে গ্রন্থের লেখকের নাম বীরহাংক। 
পরবর্তা কালের রচনাবলীর মধ্যে উদ্ভটের অলংকার-সারসংগ্রহ বিখ্যাত । 
সম্ভবত পরবতাঁ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে রুদ্রটের কাবালংকার। রুজ্রট 
নবম শতকের লোক ছিলেন। রুদ্রভটের শূঙ্জারতিলক গ্রন্থটির কথাও এ গসঙ্গে 
উল্লেখ করা চলতে পারে। এছ্াড়1 বামনের কাব্য'লংকারস্ত্রবৃত্তি, আনন্দ- 

বর্ধনের ধ্বস্তালোক, মহিমভট্রের ব্যক্কিবিবেক, রাজশেখরের কাব্যষীমাংসা, 
অভিনবগ্ুধের লোচন, মৃকুলভট্রের অভিধাবৃত্রিমীতৃকা, সাগরনম্পীর নাটকলক্ষণ 
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রত্বকোশ, উৎপলের ছন্দস্থত্র প্রতৃতি গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যতত্বের উপর মৃল্যবান্ 

আলোকপাত করেছে। গ্রস্থগুলির রচনাকাল একাদশ শতকের মধ্যে ।১ 

১। ব্যাকরণ : কান্ত, ছর্গপিংহের টীকা সহ সম্পানা, 1. 258851108 ( ১৮৭৪-৭৮ ) : 

শ[কটায়নের শবানুণাদৰ (জতয় চন্দ্রের প্রক্রিয়াসংগ্রহ সহ) সম্পাদনা, গ্ে্ঠারাম নুকুন্দঙী 

(১৯*৭)। কামশান্র £ বাৎস্তায়নের কামহৃত্র (বশোধয়ের জয়দক্গলা টীকা সহ) সম্পান।, 

ডি. এল. গোস্বামী, ইংরাজী জন্ববাধ, কে. আর. আগেকার, এস. সি. উপাধ্যায় এবং আরও 

অনেকে ,বঙ্গবাসী সংস্করণ, সম্পাদনা, পঞ্চানন তর্করত্ব । রাজনীতি £ কামন্মকীয় নীতিসার, 

সম্পাদবা, রাঙ্জেলাল মিত্র (১৮৮৪), গ্পপতি শান্বী (১৯১২)। শুক্রনীতিমার, সম্পাঞ্ষন1, 

0. 0229৫ (১৮৮২), ইংর'জী অনুবাদ, মন্ধনাধ দন্ত; লোমেখরের নীতিবাক্াামৃত, সম্পাদনা 

ও প্রকাশ (১৮৮৭-৮৮)। অভিধান £ অমরসিংহের অমরকেশ, সম্পাদনা, গণপতি শাস্ী 

(১৯১৪-১৭); হলাযুতধর অভিধানরত্রমালা, সম্পাদনা, 1৮. 4617৩00৮ (১৮৬১); কেশবের 

কজদ্রুকোশ, সম্পা না, রামাবতার শর্খ। (১৯২৮) জ্বোতিবিদ্। ও গশিত £ আবভটের আধভটীয়, 

সম্পদনা, লু. ঢতোছ। (১৮৭৪), ইংরাদী অনবাহ, পি, সি. সেনগুপ্ত (501), ১৯) শুধসিদ্ধাত্ত, 

সম্পাঙ্না, ছা. 5. 75] (১৮৫৯), মধাকর দ্বিবেদী (১৯২৫), ইংরাজী অনুবাদ, 8, 9078685 

(১৮৬১, ১৯৩৬) ; বরাহদিহিরের বৃহজ্জ (তক, সম্পাদনা, লীতারাম ঝা (১৯৩৪), সম্পাদন! ও ইংরাজা 

অনুবাদ, হুব্রক্ষধা শান্থী (১৯২৩); বৃহতদংহিতা, সম্পাদনা! ও জনুবাদ, লু. চু (১৮৭০-৭২) 

হুতদ্ষণা শান্বী ও রাহ ভাটি (১৯৪৭), হোরাশান্ত। অনুবাদ, পি. আদার (১৮৮৫); 
পঞ্চসস্ধ্িকা, লম্পাথন। 0 18185 (১৮৮৯) বোগধাত্রা। সম্পাদন। ও অনুবাৰ, [7,760 1 

চিকিৎসা-বিজ্ঞান : চরকলংঠিত, সম্পানা, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর (১৮৯৬), সুশতলংহি তা, 

সম্পাদনা, জীরানন্দ গিস্ভানাগর (১৮৮৯) 7 বাগভটের ষ্টাঙগ হাদয়, সম্পাদনা, এ. এম. কুছ্ছে 

(১৮৯১) ;ইক্ুরচিত আঙাগলংগ্রহ, সম্পাদন রুই পরাশর (১৯১৩২৪), মাধবের রগ বিনিশ্র, 

সপাদনা, কবির এল, সি দেন (১৯৩২); বৃন্দর সিদ্ধিযোগ (আনন্দ শ্রম ২৭নং ১৮১৪)! 

গণিত £যাধবাচাদের গণিহদারসংগ্রহ, সম্পর্দলা ও ইংরাজী জনুধংন, এস, রঙ্গাচাধ (১৯১২); 

হীরের গণিতসার, সম্পাদন", এম, রাম'মুজাচার্ধ (১৯১৩)। সাহিতা তন্ব : অভিনবগ্তপ্ের লোচন, 

সম্পাদন এল, কে, দে (১৯২৩), জাঙধান অঙুবাদ, [বু 1৮০০1 (2170319৫৬৫৭); ধনঞবের 

দশরপ, সম্পাদনা, চু [. [51] (১৮৬৫), ইংরাপী আনান, 0. 0.0. লহ (১৯১২); 

মুকুলতটটের জনতিহাবৃত্িমা ₹ৃক1 (নির্ণহসাগর ১৯১৬); রাজশেখরের কাব্যমীমাংসা, সম্পাদন, দি. 

টি, দালাল (১৯৪) ; রুটের কাব্যালংকার, সম্পাগন।, দুর্গীপ্রনাদ ও পরব (১৯৯); পাগরনন্দীর 

নাট কলক্ষণরর কেশ, সম্পদন1 31. 1011100১৯৩৭) ; উদ্ভটের আঅলংকারলংগ্রহ। সম্পা্ছন এন. ডি 

বাপাটি (১৯২৫); উত্পলের ন্দশাছু, সম্পাগনা, এইত, ডি. ভেলাংকর । বামদের কাব্যালংকার- 

পৃত্র, ্ পাদবণ ছুর্গ[প্রদাদ ও পরব (১৯২৬), ইংরাজী অনুঙাদ ও সম্পাদন] গঙ্গানাধ বা (১৯২৮), 
সম্পধনা ও জার্ধান অনুবাদ, 0. 0807106: ( ১৮৭৫ )। 
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১॥ প্রাক 

সংস্কৃত ভাষার ভাবপ্রকাশাত্ুক শক্তি যতই থাকুক না কেন তা কোনদিনই 

সাধারণ মাহষের কথ্য ভাষা ছিল ন! | যখন আমরা দেখি যে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ধের 

প্রবক্তাগণ নিজেদের বক্তব্য শ্রচারের জন্য সংস্কতের পরিবর্তে প্রাকৃত ভাষা 

ব্যবহার করেছেন তখন আমাদের যনে উপরি-উক্ক সিদ্ধান্তুটিই বদ্ধমূল হয়। 
প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের সংস্কৃত নাটকগুলির সংলাপের বহুলাংশ প্রাকৃতেই 

রচিত , নাঘ্ক-নাযঘ্িকা বা উচ্চস্তরের লোকদের সংলাপসমূহ সংস্কৃত ভাষার 

রচিত হত, কিন্ত সাধারণ শ্রেণার পাত্র-পাত্রীদের ক্ষেত্রে ত' হত প্রারতে। 

আর্ধ বা উন্দো-ইউরোপীন নামে কথিত ভাষার প্রাচীন ভারতী পধায়টি 

গ্ণমে নৈদিক ও পরে ফপদী সংস্কৃতের তারা চিহ্নিত হয়েছিল । কথ্য ভাষার 

ক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রাক্াতের বাবহার ছিল। বুদ্ধের জন্মের বহু আগে থেকেই 
উত্তর ভারতে তিনটি পৃথক ভাষারীতি গড়ে উঠেছিল-_উদীচা, মধ্যদেশীয় 

এবং প্রাচা। কালক্রমে এই তিনটির বাবধান ছুস্তর হয়ে ওঠে, এবং বিশেষ 

করে পৃর্বভারতে, 'নৌক্ক ও ইন ধর্ধের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে বিবতিত প্রাচ্য 
ভডামারাতি বিশেষ শক্ত অজন করে। 

আদি প্রারুতের প্রথম পরিচয় আমরা পতি বৌদ্ধ ও জন শাস্ত্র পরস্থসমূহের 
মধো। তা ছাড়! অশোকের লিপিতেও তার পরিচয় আছে। খ্ীহইীয় প্রথম 

শতকে রচিত 'অশ্বঘোষের নাটক গ্রলি থেকে আমর স্পষ্ট উপলদ্ধি করতে পারি 

থে চারটি বিধাত প্রাকৃত ছীব'রীতির- অর্থাৎ অর্ধমাগধা, যাগধী, শৌরলেনী 

ও মহার উ-_মধো প্রথম তিনটির অন্থিহ তার খগে অবিদিত ছিল না। সম্ভবত 

গৌতম বুদ্ধ এন মহাবীর প্রাচীন অর্ধমাগধী ভাষণতেই নিজেছ্র ধর্মঘত প্রচর 
করেছিলেন, ঘি বৌছ্ধ ও ১৬ন শাস্তগ্স্থ সেই ভাষাদ রচিত হয়নি। আদি 

ইন শান্ত গ্রঙ্গ লুপ হয়েছে, তবে শ্বেতান্বর শাস্গ্রস্থ বলে যেগুলে গুচলিত এবং 

মেখুলির রচনাকাল খ্রীহী় পঞ্চম শতাব্দী সেগুলিতে কিন্তু মহারাস্ত্রী প্রাক্কতের 
বৌকটাই বেশি । আদি লৌহ শান্তগ্রন্থ, যা রক্ষিত রখেছে হীনযানী বা 

খেরলালী সম্প্রদারেহ ষধ্যে, এবং ঘার বন্ধল প্রচলন সিংহল, ব্রদ্ধ ও শ্বামদেশে, 

পালি ভাষায় রচিত। 

বি.৭ 
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কিন্ত পালি নামক বিশেষ প্রাকৃত ভাষাটির উন্তব প্রসঙ্গ নিয়ে পণ্ডিতদের 
মধ্যে বিতর্ক আছে। কেউ কেউ মনে করেন যে যগধদেশীয় কোন আঞ্চলিক 
ভাষা থেকে পালির উদ্ভব, আবার কেউ কেউ মনে করেন যে পালির সঙ্গে 
কৌশ্ান্থী বা অবস্তীর যোগাযোগ ছিল অর্থাৎ ওই ভাষার উত্তব হয়েছে মধ্যদেশ 
থেকে । দ্বিতীয় মতটির সমর্থনে কয়েকটি কথা আছে। অশোকের ভাব রা 

অন্ুশাসনে যে বুদ্ধবচন উ২কীর্ণ আছে তা তার যুগে প্রচলিত প্রাচ্য ভাষায় 
লিখিত, যার সঙ্গে যাগধী-প্রাকৃতের কিছু মিল আছে। এ থেকে বোঝা ঘায়, 

একটি বিশেষ ভাষা হিসাবে পালি তার নিকট অজানা ছিল, এবং পূর্বাঞ্চলের 
লোকদের জন্ত তিনি একটি পূর্বাঞ্চলীয় ভাষারই ব্যবহার করেছিলেন । যাগধী- 
প্রাকৃতধমী এই ভাষার সঙ্গে পালির সংযোগ সামাস্থ, বরং পালি শৌরলেনী- 
প্রাকৃত বা মধ্যদেশের ভাষার সঙ্গেই বিশেষ সম্প্কঘুক্ত । 

বৃদ্ধ তার শিষাদের আদেশ দিক্েছিলেন যে তারা যেন স্থানীয় ভাষাগুলির 

মাধ্যমেই শান্তগ্রন্থ রচনা করে। কমপক্ষে চারটি ভাষায় বুদ্ধবচনসমূহের সঙ্গে 

আমরা নর্তমানকালে পরিচিত হতে পরি-_ পুবদেশীয় প্রারত (অশোকের 
লিপি), উকর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রারুত (মধ্য এশিয়া ), বৌন্ব-সংস্কৃত (গিলগিট 

ও নেপাল ) এবং পালি। এটা খুবই সম্ভব, বুদ্ধের মৃত্যুর অনততিকাল পরেই 
তার রচনাসমূহ উর উজ্ভঞরিনী ও যথুরাবালী ভক্তদের দ্বারা মধাদেনয় ভাষা 

লিপিবদ্ধ হয়েছিল । পরবতী কলে মন ঘটেছিল কবীরের ক্ষেত্রে যিনি 

ছিলেন কাশীর বাসনা এব* ভোভপুরীতে কথা বলতেন, কিন্ধ ভার বচনসমূহ 

ভিন্রতর ভাষার লিপিবদ্ধ কর! হজ়্ে্ডিল | এ কথাও মনে রাখতে হবে, যে পালি 

ভাষার সবচেয়ে বড় ঘাটি ছিল দিহল ফেখানে সম্ভবত এই ভাষাটি নিয়ে 

গিফেছিলেন অশোকের পুত্র মহেন্দ্র যিনি উজ্জধ্বিনীতে জন্ম গ্রহণ ও শিক্ষালাভ 

করেছিলেন। 

২৪ প্রাকতের জনপ্রিয়তা 
একথা অস্বীকার করা যায় না যে বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষাসমুছের শক্তিত্বদ্ধি ও 

জনপ্রিয়তার মূলে ছিল বৌদ্ধ ও জৈনধর্ষ ! প্রাকৃত ভাষানমূহের বিপুল বেগে 
সংস্কৃত বেশ কিছুকালের জন্ত পিছু হটে গিয়েছিল । আমরা আগেই বলেছি যে 
অশোকের অন্ুশাসনগুলি আঞ্চলিক ভাষায় রচিত । গ্রীী চতুর্থ শতক পর্যন্ত 
প্রাপ্ত লেখমালাসমূহের অধিকাংশই প্রাতে রচিত যা থেকে তারতের সর্ব ওই 
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ভাষাগুলির জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া বায়। তবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে বিপুল 
বেগ নিল্নে প্রাকৃত ভাষাগুলি আবিভূত হয়েছিল সেই বেগ বেশিদিন তীব্র থাকে 
নি। পরবর্তী কালে বৌদ্ধ ও জৈন লেখকেরা প্রাকৃত ভাষাসমূহকে অবহেল! 
করে সংস্কতের দিকে ঝুঁকেছিলেন। 

তথাপি এ কথাও ্বীকার করতে হবে যে বৌদ্ধ-পালি ও জৈন-মহারান্্ী 
দীর্ঘকাল ধরে অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে খোটানে 

প্রাপ্ত প্রা্কত ধর্মপদ্, এবং চৈনিক তুরীস্থানে প্রাপ্ত খরোষ্টী লিপিতে বিভিন্ন 
ধরণের প্রাকৃতে রচিত রচনাসমৃহ গ্রীষ্ট-পরবর্তী শতকসমূহে প্রারুতের জন- 
প্রিয়তার সাক্ষ্য দেঘ়। আমর পূর্বেই বলেছি যে সংস্কৃত নাটকসমূহে প্রারুত 

ভাষার বছল ব্যবহার লক্ষ্য করা নায়, বিশেষ করে নারী ও অপেক্ষারৃত 

“গাঁণ চরিত্র গুলির সংলাপে । অশ্বঘোষ, ভাস ও শূত্রক মহারাক্ী, শৌরসেনী ও 

মাগধী থেকে উপজ্জাত ভাষাসমূহ পধাপ ব্যবহার করেছেন তাদের নাটকা- 

নলীতে ৷ সাধারণত পন্য সংলাপে মহারাষ্ট্র, গা সংলাপে শৌরসেনী এবং 

সাধারণ লোকদের সংলাপে মাগধর বানহার ভত। শেষ পর্যন্থ যহারাষই - 

প্রাকৃতই পারস্পরিক প্রতিযোগিতা'ঘ ক্ূলাভ করেন্ছিল, এবং ব্যাকরণবিদেরা 

৪ইটিকেই আদর্শ প্রাকৃত বলে বর্ণনা! করেছিলেন! 

বীপ্টীয় চতুথ শতক পথস্থ অনেক গতিকপিন্তা প্রাকৃত এবং সেগুলি থেকে 
উদ্ভৃত ভাষাসমূহের দ্বার? রচিত হয়েছিল । এইরকম একটি বিধাত সংকলনের 

নাম গাখাসপ্রশভী য! সংগ্রহ করেছিলেন লাতবাহনবংশীয়্ রাক্জপুত্র হাল। 

কানা গ্রন্থটি আঘা-ছন্দে রচিত, কিন্ত প্রানে অপরাপর ছন্দেরও ব্যবহার ছিল 

যেষন বর্ণ বৃ । এই যুগের আরও একটি খাত গ্রন্থ হচ্ছে গুণাঢ্য রচিত 

বৃহৎ্কথা। পৈশাচী-প্রা্কতে রচিত এই গ্রন্থটি রোমান্টিক গল্পসমূহের অস্কুরস্ত 
আকরবিশেষ, এবং পরবতী কালে ক্ষেমেন্্র এব" সোমদেব এই গ্রন্থ পেকে 

প্রচুর উপকরণ আহরণ করেছিলেন। গ্রস্থটি অবশ্ত আবিষ্কৃত হয় নি, তবে 
অন্তাস্ত গ্রন্থে বৃহৎকথা-র উল্লেখ দেখে গ্রন্থটির অস্তিত্ব অশ্থমান করা যায় মাত্র । 

ও॥ জৈন শাঙ্সগ্রন্থ 

ধীীয় পঞ্চম-বষ্ঠ শতকের মধ্যে গুজরাতের বলভী নামক স্থানে শ্বেতাশ্বর 
জৈনের1 দেবর্ধিরর সভাপতিত্বে একটি সম্মেলন আহ্বান করে শাস্পস্থলমূহ 
সংকলনের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। বিভিষ্ন মৌখিক এতিস্বপ্রার সুত্রসমূহ্রে 
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সাহায্যে এই সম্মেলনে যা কিছু প্রস্তত কর! হয়েছিল তা৷ জৈন আগম বা! জৈন 
সিদ্ধান্তরূপে বিখ্যাত । এইগুলিকে অঙ্গ, উপাঙ্গ, গ্রকীর্ণ, ছেদসুত্র, যৃলন্ত্র 

ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যে ভাষায় শ্বেতাম্বর জৈন শান্্গুলি 

সংকলিত হয়েছে তা অবশ্য অর্ধমাগধী-প্রাকত, তবে তার ঝৌকটা মহারাত্্রীর 

দিকেই বেশ্ি। অনেকে এই ভাষাকে জৈন-প্রাকৃত বা আধন্প্রাকতও বলে 

থাকেন। মূলত ধম্মীয় ও দার্শনিক তব ও সাংঘিক আচরণবিধি জৈন শাস্ত্র গ্রন্থের 
বৈশিষ্ব্য। তবে স্মসামগিক সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের পরিচয় যে 

সেখানে একেবারে পাওয়া যায় নাতা নয়। দ্িগ্ঘর জৈনেরা অবশ্য এই সব 

শ্বেতা্ুর শাস্ত্াছি মানেন না তাদের মতে যেহেতু আছি জৈন শাস্ত্র লুপ্ত হয়েছে 
সেই হেতু সেগুলি পুনরুদ্ধারের নামে যা কিছু করা হবে আসলে তা সবই হবে 
জাল, কেন না মহাবীরের মৃত্যু আর শ্বেতাম্বরদের শান্্-সংকলনের মধো সময়ের 

বাব্ধান প্রায় এক হাজার বছর 

৪ ॥ দ্বাদশ অজ 

শ্বেতান্বর ইনদের মতে বারেশটি “অঙ্গ"-গ্রন্থই সর্বাপেক্ষা গ্রাচীন শাস্ব- 

সংকলন । বশ্য ভারা বিশ্বাস করেন যে এইগুলিতও আগে “পৃধ নামক 

চৌন্দটি গ্রন্থ ছিল যা অবলুপ হয়েছে এখানে আমর অঙ্গ-গ্রস্থ গুলির সংক্ষিপ্ন 
পরিচয় দিচ্ছি। এই নীরস ত।লিকাটি হয়ত অশ্কেরই ভালো লাগবে না, 

কিন্ধ কারো কারো প্রয়োজনে আসতে পারে 1 (১) আম্মার (পংস্বত আচার) 

__দুই খণ্ডে বিভক এই গ্রস্থটিতে টঙ্জন সন্্যাসীদের কর্তবা ও "চরণের তালিকা 

দেনা আছে । এই গ্রন্থের স্বিতী? খশুটি প্রক্ষিপ । (২) হম়গড় (সুত্রূত ?)-- 

এই গ্রন্থটিও দুই পণ্ডে বিভক্, এব" ছ্িতীয় খও্ুটি প্রক্ষিপ্ন : এতে ব্রাঙ্গণা ও 

বৌদ্বধর্ষের ক্রটিগুলি দেখিয়ে জৈনদর শ্রেষ্ঠত প্রমাণ করা হয়েছে । (৩) ঠান 
(স্থান )--দশটি নিয়মের মধো উচন্ধর্মের সকল বৃন্তাঙ্থ এই গ্রন্থে দেওয়া 
হযেছে । (৪) সমনায়--এই গ্রন্থের প্রকূতিও পৃবোক্ গ্রন্থের স্বা। 

রচনাকালের দিক্ থেকে গ্রস্থটিকে মোটেই প্রাচীন বলা যায় না। (৪. বিহায়- 

পন্নতি (ব্যাখ্যাপ্রজপ্র )-অন্য নাম ডগবতীশ্যত্র। এতে মহাবীরের 

জীবনকালের ঘটনা ও ল্জৈনধর্ম সম্বন্ধে জাতবা বৃ কথা আছে৷ গ্রন্থটি বিভিন্ন 

ফুগের রচনার সংমিশ্রপ। (৬) নায়াধশ্মকহাও ( জাতাধর্মকথা )-দুই খণ্ডে 
বিভক্ত এই গ্রন্থটি প্যারাব ল্ধমী। গল্পের মাধামে এখানে ধর্মের উপদেশলমূহ 



ভারতীয় সাহিত্য £ প্রাকৃত ১০১ 

পরিবেশন করা হয়েছে । (*) উবাসগদ্শাও ( উপাসকদশ। )_ গৃহী ভক্তদের 
আচার-আচরণ ও ব্রভ-পাণের তালিকা এই গ্রন্থে দেওয়া আছে। (৮) অস্ত 

গড়দশাও ( অন্তঃকৃদ্দশা ) ও (৯) অন্গতরোববাইয়দশাও ( অঙ্গত্তরোপপাদ্িক 

দশ্শ। )__এই ছুটি গ্রন্থের বিষয়বস্ হচ্ছে তপস্তার গৌরবকীর্ভন, প্রায়শ্চিত্তবিধি 
ও অনশনমৃত্যুর সুকল প্রদর্শন | (১০) পণ হাবাগরণাইম্ (প্রশ্নব্যাকরপানি )-- 
এতে আছে অহিংসা ইত্যাদি ব্রতের স্ুকলসমূহ্ের তালিকা, এবং সেগুলির 

অন্যথাকরশের প্রায়শ্চিন্রবিধি । (১১) বিবাগল্য় (বিপাকশ্রুত )--এই গ্রন্থে 

গল্পক্ছলে পাপ-পুণ্যের কথা বপিত হয়েছে । (১৯) দিট্ঠিবায় (দৃষ্টিবাদ )-- 
করিত মাছে, জৈনদের হারিষেশ্যাওয়! চোটি আদিগ্রন্থ, যেগুলি “পূর্ব" নামে 

বিপাত সেউ গুলির সারমর্ধ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ "মাছে । কিন্ত গ্রন্থটির কোন 

অশ্মিন্থ নেই 

৫॥ দ্বাদশ উপাজ 

বারোটি “অঙ্গ” গ্রস্থ ছাড়া শ্বেতাস্বর জৈনদের শান্ত্রসং গ্রহের মধ্য উপাঙ্গ নাষে 

কবত লারোটি গ্রন্থ আছে! সেগুলির পরিচয় এখানে দেওয়া প্রয়োজন । 

(১) উব্বাইয় (উপপাদিক ।-_দুই খণ্ডে বিভক এই গ্রন্থে হ্বর্গ ও নরকের 

বিশেন বিবরণ আছে, এবং কোন্ কে'ন্ কের ছারা স্বগপ্রাপ্টি বা নরকডোগ 

ঘটে তারও বিনরণ এই গ্রন্থে আছে । গ্রস্থটির দ্বিতীয় অংশ প্রথম অংশের 

সঙ্গে সঙ্গতিহীন ! (২) রায়পমেণইজ্ত (রাজপ্রশ্রীয় )-এই গ্রন্থে আত্মার 
অন্থিত্ব সম্বন্ধে মালোচন? আছে: প্রশ্নেহরের ভঙ্গীতে গ্রন্থটি রচিত। 

প্রশ্বকতা হচ্ছেন পমেল বা পয়েসি (প্রসেন, প্রসেনজিৎ?) নামক জনৈক রাজা 

এবং উত্তরদাতা হচ্ছেন “কেশী পামক জনৈক জৈন সন্্যাসী । (৩) জীবাভিগষ-_ 

এই গ্রস্থে আছে বিভিন্ন শ্রেণীর জীবের বর্ণনা এবং জৈন বিশ্ববৃত্বাস্ত। 

(৪) পন্বণা ( প্রজ্ঞাপনা )-_-এই গ্রন্থটিরও বিষয়বস্ত পৃববত্তী গ্রন্থের অন্ঙ্ূপ। 

গ্রন্থটির লেখক ছিলাবে আমর! জনৈক আয শ্যামের নাম পাই ধিনি সম্ভবত 

খ্াপূর্ব প্রধষ শতকের লোক ছিলেন (৫) ক্রপন্নতিি ( নুর্ধগ্রজধি ), 

মদ্দীবপন্নত্তি (জদ্ৃ্বীপপ্রজপ্তি) ও (৭) চংদপন্নত্বি (চন্প্রজ্ঞপ্তি)__-এই 
তিনটি গ্রস্থেরই বিষয়বন্ত হল বিশ্বতত্ব, ভূগোল, জ্যোতিবিষ্ভা, কালবিভাগ 
ইত্যারদি। (৮) নিরঘ়াবলিয়্াও (নিরয়াবলায ), (৯) কম-বদিংসিয়াও 

( কল্সাবতংসিকা ) (১৯) পুপফচুলাও (পুম্পচুলা, পুষ্পচুলিক। ), 
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(১১) পুপফিয়াও (পুম্পিকা) এবং (১২) বণহিদসাও (বৃষিদিশ! )-_ এই 
পাচটি গ্রন্থ একসজে নিরয়াবলীন্থত্র নাষে পরিচিত, বিষয়বস্ত্ হচ্ছে শ্বর্গ-নরক, 
পাপ-পুণ্যের বর্ণনা । 

৬॥ প্রকীর্ণ, ০ছদুক্রে। মুলসুজ ইত্যাদি 

প্রকীর্ণ (প্রাকৃত পইন্ন ) কথাটির অর্থ ই হচ্ছে ধা এখানে ওখানে ছড়িয়ে 

আছে? এই পধায়ের দশটি শাস্তগ্রস্থের নাম যথাক্রমে চৌসরণ ( চতুঃশরণ ), 

বীরদ্র রচিত যে গ্রন্থে অহংছের, সাধৃদের, সিহ্ধদের ও ধর্মের জয়গান গাওয়া 

হয়েছে ; আউরপচ্চকৃখান ( অংতুরপ্রতাখান )। ভন্তপরিত্র। (ভক্ুপরিজ্ঞা ), 

সংস্থার (সংস্তার ) ও মহাপচ্চকথান (মহাপ্রত্যাখ্যান ), যে গ্রন্থ চারটিতে 

অনশনে আয্মত্য'গের মাহাত্যা বছিত হতেছে । চংদবিজ্ঞহ ( চন্দুকবেধ্াযকা ), 
গণিনিজ্ঞা (গণিবিষ্া ), তছুলনেরালিয় (তঙুলবৈচারিক ), দেবিংদহয় 
( ছেবেন্ুম্তৰ ) এবং বীরখয় (বীরশ্ছন ), যে গ্রস্থগুলির বিষয়বস্থ হচ্ছে যথাক্রমে 

সংঘছনবনের নিয়মাবলী, শ্রছাশ্রুনির্ণর, খাছা ও শারীরতত, রাজ্তা ও দেবতাদের 

শ্রেণীবিভাগ, এবং যহাবীরের নিভিন্ন নামের বর্ণন! । 

এ ছাড়া শ্বেতাঙ্বর জৈনদের “ছেদ্স্ত্র" পর্যায়ের ছয়টি গ্রস্থ আছে । প্রাকতে 
নলা হর ছেরস্থৃতত । এই নামকরণের কারণ জানা যায় নং গ্রশ্থ গুলি হচ্ছে 

(১) নিপীহ (নিশীথ ) যার বিসন্ষবস্্ ভচ্ছে দৈনন্দিন শিরমভঙ্গের প্রাথশ্চিতবিধিসমূহ . 

(১) মহানিলীহ ( মহালিশপ ) যাব বেমম্ববস্ত প্রথমটিরই অন্রক্ূপ , (৩) ববহার 

(বারহার ), (৪) আঘ্ারদশ[ও (আচারদশ! ) ও (৫) কপ্প | কল্প )--এই 

তিনটি গ্রস্থকে একসঙ্গে শ্রুতস্কন্ধ বা দশা:কল্পবারহার বলা হয়, যেগুলির বিনদববন্ 

সংঘঙ্গীবনের নিয়মাবলী | পঞ্চম গ্রন্থটির লেপক হিসাবে ভদ্রবান্র নাম উল্লেখ 

করা হয় এবং ওই গ্রন্থের অষ্টম অধ্যারটি ভদ্রবাছ-কলন্থত্র নামে খ্যাত, হা 

হিনভাগে বিভক্ত জিনচরিত ( মহাবীর সহ সকল তীর্থন্করদের জীবনকথা ), 

স্থবিরাবলী (নিভিন্ত্র জৈন উপগোষ্ঠা ও সেগুলির শিক্ষকদের কথা এব" 

সামায়ারী € সামাচারী, সাষ়্াচারিকা, যার বিষয়বন্্স জৈন সন্ব্াশীদের বিভিন্ন 

কর্তপ্য ): (৬) পঞ্চকগ ( পঞ্চকল্প ), জিনভঙ্র রচিত ষ্ঠ ছেদনৃত্র, যা বর্তষানে 

পারা যায় শা। 

ছয়টি ছেদনুত্র ছাড়া শ্বেতাম্বর জৈনদের চারটি “মৃলন্ত্র” গ্রন্থ আছে। 

(১) উত্তরজ.কারা ( উদ্তরাধ্যায়ন ), ছত্রিশটি অধায়ে রচিত জৈনধর্মের একটি 
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প্রামাণ্য গ্রন্থ, বা খোদ মহাবীরের মুখনিঃশ্ত বলে প্রকাশ, কিন্ত যা প্রকৃতপক্ষে 
অনেক পরের যুগের রচনা যার লেখকসংখ্যাও অনেক । (২) আবস্সম্ব- 

নিজ্জত্তি (আবশ্তক-নিুক্তি ) গ্রন্থে দীক্ষিতদের আবশ্তিক কর্তব্যসযূহ 
তালিকাবন্ধ হয়েছে । (৩) জনৈক সেজ্জন্তব রচিত দশবেয়ালিয় ( দশবৈকালিক ) 

গ্রশ্থেও সন্ত্যাস-জীবনের মূল কথাগুলি লিপিবদ্ধ রয়েছে । (৪) পিগুনিজ্জুত্তি 
( পিগনিযুক্তি) গ্রন্থটি ভদ্রবান্থ বিরচিত বলে মনে করা হয, থাদ্থাগ্রহণ, 
ভিক্ষানীতি প্রভৃতি খে গ্রন্থের িষয়বস্ত। এই চারটি মৃলন্থত্র ছাড়াও আরও 
কষেকটি প্রাষাণয খ্েতান্বর শাস্ত্র আছে_-(১) নন্দী, (২) অন্থওগদারা 

( অন্থযোগদ্ধার ), (৩) ইপিভাসিঘ়াইম্ (খদিভাদিতানি ), (৪) অঙ্গচুলিরা 
( অঙ্গচুলিক1), (৫) বগ গচলিয়া (ব্গচলিক 1), (১) “বৃহারুচুলিয়া (ন্বাহচুলিক1) 

এবং (৭) অঙ্গবিজ্জা ( অজনিদ্যা )। 

৭। দিগম্থর শান্ত গ্রন্থ 

দিগন্র কৈনগণ শ্বেতা্র শান্ত্রসমূহকে প্রামাণা বলে মনে করেন না এবং 

তাদের মতে আদি শান্তরসমূহ অদ্ুহিত হয়েছে! তথাপি তারা নিঙ্গেরা কিছু 

গ্রন্থ রচন। করে নিপ্েছেন যেগুলি চারটি শ্রেণীতে বিভক-_ প্রথষানযোগ, 

করণান্রযোগ, দ্রবাভযোগ এবং চরণান্রযোগ । বগঙ্ছর জৈনদের প্রামাণ্য 

্রশ্থলযুছের পরিচঘ্স সংক্ষেপে উদ্লেধ করছি: (১) উমাম্বামী রচিত 
তব্বাধাধিগমনূত্র (খ্রীষ্টার প্রথম শতক ), (১) বকের রচৈত মূলাচার এবং 

ত্রিবর্ণাচার (প্রথম থেকে কতীন্ধ শতকের মধ্যে); (৩ রবিষেণ রচিত 

পদ্মপুরাণ ( সপষ শতক ): (9) সমস্থভদ্ বিরচিত আধরমীমাংসা ও রত্বুকরণ্ড- 

শ্রাবকাচার ('অই্ম শতক ); (8) জিনসেন বিরচিত হরিবংশ পুরাণ (অষ্টম 

শতক /; এন" (৩) অপর একজন ক্ষিনসেন ও তৎশিষা বিরচিত ত্রিষষ্টিলক্ষণ- 

মহাপুরাণ। 
জৈন শ্রান্্সযূহের টীকাঁভাখ ইত্যাদি রচনার কস্ক ধারা বিখ্যাত হয়েছেন 

তারা হচ্ছেন কুন্দকৃন্দ, উমান্বামী, বই্রকের, কাতিকেয়ম্বামী, পৃজাপাদ, শিদ্ধসেন- 

দিবাকর, সমষ্টিভদ্র, বিশ্যানন্দ নেমিচন্দ্র, গোম্মট, অন্বতচন্ত্র, দেবসেন, শান্তিহুরী, 
হেষচন্ত, অমিতগতি, আশাধর, মন্লিসেন, দেবেন্দ্র, সকলকীতি, শ্রুতসাগর, ধর্ম- 

সাগর, বিনয়বিজয় ও যশোবিজয় । 
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৮।॥ অপরাপর প্রাকৃত গ্রন্থ 
প্রাকৃত ভাষাগুলির শ্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত-ব্যাকরণ রচনারও প্রয়োজন 

দেখা যায়। বররুচির প্রারৃতপ্রকাশ এবং চণ্ডের প্রাকৃতলক্ষণ সম্ভবত প্রাকৃত 
ভাষার আদি ব্যাকরণ, যদিও সেগুলি সংস্কৃতে রচিত। ছুটি গ্রন্থই সম 
শতকের মধ্যে কোন সময় রচিত হয়েছিল | 

প্রারুত কাবানাহিতোর মধ্ো ছুটি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেথযোগা । প্রথমটি 
হচ্ছে প্রবরসেন রচিত সেতুবন্ধ! মহারাইী-প্রাককতে রচিত এই কাবোর 
বিষস্ববস্থ হচ্ছে রামচজ্দরের লঙ্ক। অভিযান ও সীতার উদ্ধার। কাবাটির লেখক 
প্রবরসেন সন্বদ্ধে এ্রতিহাসিকদের মধো বিতর্ক আছে, কেউ ভাকে কাশ্রীরাধিপতি 
দ্বিতীয় প্রবরসেনের সঙ্গে অভিন্র যনে করেন, আবার কেউ কে বাকাউক- 
বংশীয় রাজা প্রবরসেন বলে মনে করেন। 

দ্বিতীয় কব/টি হচ্ছে বাক্পর্তি বিরচিত গৌডবহো । এটিকে প্রতি হাসিক 
কাব্যও বলা ধেতে পারে । লেখক ভবভূতির শিষ্য এবং কনৌজরাক্ত যশোবমার 
সভাকবি ছিলেন । সমগ্র কানাটি ১১০০ স্মবকে লিখিত এবং এই কাতলা কৰি 

তার পৃষ্ঠপোমক বাজ? যশোনমার ছিদ্রের কাহিনী বলনা করেছেন এস 
বর্ণনার অতিরঞ্চন থাকলেও কানাগ্ুণের মডান নেই, বিশেষ করে কলি সেখানে 
পর্বত-নদী-প্রাস্থরের যে চিত্রপ্তলি একেছেন, এক কথায় দেগুলি অপুন। 
বাকুপতির রচনাশৈলীর মধ্যেও কোন ম্াড়্ত' নেই । 

প্রীত অষ্টম শতকের পরে উল্লেখযোগ্য প্রারুত সাহিত্যগ্রন্থ হিসাবে হরি- 
ভদ্দের স্মরাইচ্ছকতা ( সমরাদিতা-কথা ) ও ধূর্ঠাখ্যান বিশেষ উল্লেখযোগা । 
প্রথমটি গন্ঠে রচিত একটি ধর্মীয় উপাখ্যান এব' দ্বিতীযটি ছন্দে রচিত একটি 
শ্লেসাজ্মক কাব্য; পরবর্তাঁ উল্লেখঘোগ্য প্রাকৃত গ্রন্থ ভচ্ছে উদ্দোতনরি ব্লচিত 
কুবলয়যালা, ঘা সংস্কৃত চম্পৃকাব্য ধরনের গছ্যে-পক্যে মিশ্রিত রচনা । এখানে 
আঠারো! রকম প্রারতের বাবহার কর! হয়েছে এবং ছন্দের ক্ষেত্রে গাধা, ছ্িপদী, 
দোহা এব, দণ্ডক এহ চার রকম ছন্দের নালহার ঘটানো শয়েছে। রচনাকাল 

আচ্মানিক ৭৭৮ শ্্ীপ্াক। চতুর্দশ শতকে এন গ্রন্থের একটি সংক্ষি+ সংস্কৃত 

সংস্করণ রচনা করেছিলেন রত্রপ্রভহ্রি । 

ধর্মদাসগণির উপদেশমাল! একটি প্রারূত কানা গ্রস্থ য৷ গাথা-ছন্দে ৪টি 

ক্যবকে রচিত | রচনাকাল আনুমানিক ৮৫৭ খ্রীষ্ান্খ। এরপর উল্লেখযোগ্য 

হচ্ছে মহেশ্বর্ছেরির জ্ঞানপঞ্চষীকথা যা ২,০** ল্মবকে লিখিত এবং হার 
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রচনাকাল দশম শতাবীর মাঝামাঝি । আরও একটি প্রাকৃত কাব্যগ্রন্থ, যা 

গাথা-ছন্দে ৯,**০ ন্তবকে রচিত, হচ্ছে সমূত্রস্থরির তৃবননুন্দরীকথা, রচনাকাল 
৯৭৫ ত্রীষ্টাব্দ। এই সম্পর্কে আরও একটি প্রাকৃত কাব্যগ্রন্থের নাম অজিত- 

শান্তি-স্তব, ধার রচদ্রিতা ছিলেন জনৈক নন্দীষেণ। 

্ীষ্টায় একাদশ ও দ্বাদশ শতকে প্রাকৃত ভাবায় মূলত জৈন লেখকদের 

প্রচেষ্টায় অনেক গুলি চরিতগ্রস্থ লেখা হয়েছিল, মেমন মহাবীরচরিত, আদিনাথ- 

চপ্রিত, পার্শবনাথচরিত ইত্যাদি । অনশ্বা সকল চরিতগ্রন্থই ষে জৈন মহাপুরুদদের 

জীবনী নিয়ে লিখিত হত তা" নয়, 'অনেকক্ষেত্রে রাজামহারাজ্ঞাদের জীনন! 
অনলম্বনেও তা রচিত হ'ত, যেমন হেমচন্ছ্রের কুমারপালচরিত : এই সকল 
গ্রন্থে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জৈনমহাযাই' বাবহার করা হয়েছে ! ধর্মনিরপেক্ষ 
সাহিত্য প্রক্কতে বড কম! ত্রোদশ শতকে রচিত মলরন্তন্দরীকথ' এক্ষেত্রে 

বৈশেষ উল্লেধযোগা । এটি একটি রোমান্স, নায়ক মহানল ও নাপ্ুক! 

মলম্হন্দরীর প্রণয়োপাখ্যান | প্রাকৃত ভাব'র ব্যাকরণকার হিসাবে আমরা! 

নররুচি ও চুর নাম ইতিপূর্বে করেছি । পরবতী কালে যারা এই বিষয় 

আলোচনা করেন ভারা হচ্ছেন হেষচন্ছ ও ক্রমদীশ্বর ' 

৯॥। ০হমচজ্ ও অল্যান্য 

পরবর্তী কালের প্রারুত সাহিতোর চরিত্রের কোন গুণগত পরিবর্তন ঘটেনি, 

তবে আব্যান্ধমী রচনাসমূহের সংপ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে! একাদশ শতকের রচনা- 
সমূহের ষধো সবপ্রথম ধনেশ্বরের স্বর স্বন্দরীচরিফধর উল্লেখ করা! যায়, যা ১১টি 

অধার ও ৪*০* গাথায় রচিত একটি বৃহ “প্রমোপাধান : গ্রতাক্ষ জৈন 

অন্রপ্রেরণার অনেকগুলি চরিতকান্য একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতকের যধো 

রচিত হয়েছিল যেগ্তলির বিময়বস্থ ছিল তীথংকর ও জৈন সাধুসম্থদের জীবনী 
এই শ্রেণীর রচনাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুণচন্ত্রের মহাবীরচরিত 
(১০৮২), বর্ধমানের আদিনাথচরিত (১১০৩) ও মনোরমাচরিত, 

দেবচন্দ্রের শান্কিনাথচরিত (১১০৩ ), শাস্তিহ্রির পর্থীচন্জচরিত (১১৮) 

দেবতত্রের পার্শনাথচরিত, সোষগ্রভের স্থমতিনাথচরিত (হ্থাদশ শতক ), 

€হমচঙ্জ্ের ( যলধারিগচ্ছ ) নেমিনাথচরিত, শ্রীচন্দের মুনি ্ ত্রতম্বামীচরিত 

(১১৩৫), লক্ষ্ণগণির স্ুপাসনাহচরিয় (১৩৪২), শ্রীচন্দের (চন্ত্রগচ্ছ ) 

সনৎকুষারচরিত (১১৫৭), হরিভজ্রের মল্লিনাথচরিত প্রভৃতি । সোমপ্রভের 
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কুমারপালপ্রতিবোধ রাজ! কুমারপাল ও জৈন পঞ্জিত হেমচন্ত্রের কথোপকথন, 
অবলম্বনে রচিত | 

ছন্দে রচিত স্তোব্রসমূহের মধো জিনবল্পভের উল্লাসিকম্ম-থয়, বীরগণির 
অক্জিয়শাস্তি-য়, ধর্মবর্ধনের ড় ভাষানিম্মিত-পার্খ্বজিনত্তবন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

জয়কীত্তির সীলোবয়েসমালা ১১৬টি গাথায় রচিত উপদেশমূলক 
কাব্য। মুনিচন্দ্রের গাথাকৌশ (দ্বাদশ শতক) একটি উৎকৃষ্ট উপদেশ- 
সংকলন। জিনচন্ত্রগণির নবপয় (একাদশ শতক ) একটি দর্শনগ্রন্থ যেখানে 

জৈনদের নয়টি তব-__জীব, অজীব. পুণ্য, পাপ, আশ্রব, সংবর, বন্ধ, নির্জরাঁ ও 
মোক্ষ__আলোচিত হয়েছে! মলধারা হেমচন্দ্রের ভবভাবনা (দ্বাদশ শতক ) 
এবং হবেন্দ্রহ্ছরির কর্মগ্রস্থ (ত্রয়োদশ শতক ) জৈন দর্শনের উল্লেধযোগা গ্রস্থ ! 

ছাদশ শতকের সবচেয়ে বিখ্যাত ভৈন “লখক ছিলেন গহমচদ্র (১০৮৮- 
১১৭২ ) বার উপাধি ছিল কলিকালসবজ্ঞ! তিনি বিখ্যাত সংস্কৃত লেখক 
ছিলেন, কিন্তু প্রাকৃতেও তার অবদান বড় কম নয়। তীর কৃমারপালচরিত 
একটি দ্ধার্থবোধক রচনা যেখানে তার পৃষ্ঠপোষক রাজ্ঞা কুমারপালের কীতি 

বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রারুত বাকরণের মূল সুত্র গুলিকে বুৰিয়েছেন। শেদ 

হই অধানেন তিনি বিভিন্ন ধরনের প্রাকত ও অপভ্রংশের উদাহরণ 

দিয়েছেন ' তার সিক্ষহেমচন্দ্রের অষ্টম অধাছে এিনি প্রাককত ল্যাকরণ আরও 

নিল্ততভাবে আলোচনা করেছেন! এ ছাড়! দদশীনামমাল| নামক ভার প্রাঞ্কত 

অভিধান ুনিধ্যাত | প্রাক্ত ব্যাকরণের ক্ষেত্রে হেমচন্দ্ের উত্তরাধিকারী 

ভিলেন সশক্ষিপূসার নামক গ্রন্থের লেক ক্রমদীশ্বর, প্রাকৃত শব্গান্ুশাসনের 

লেখক ব্রিবিক্রম, হড়ভাবাচন্দিকার লেখক লক্ষ্মীধর, প্রাককতরূপাবতারের লেখক 

নিংহ্রাক্গ প্রভৃতি । 

১০1 পরিশি্ই ; হালের গাথাসপ্তশভী 

সাতবাহন নরপতি হলের গাধাসপ্ূশতীর কথা আমর! পূর্বে উল্লেখ 

করেছি । গাথাসপূুশতী মহারাষ্্রীর প্রারুত ভাষান্ন রচিত একটি (কোশশ্রস্থ, 

রচনাকাল খ্রী্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতক | কোশগ্রশ্থের লক্ষণ সম্পর্কে আলংকারিক 
বিশ্বনাধ বলেছেন, কোশঃ শ্লোকসযূহত্ব শ্যাদস্ভোন্ঠানপেক্ষক:, অর্থাৎ 

কোশকাব্যের শ্লোকগুলি পরম্পর-নিরপেক্ষ | লপ্তশতীর সাতশো গাথাই 

শজাররসাত্মক, বক্তব্য বিষয় হিসাবে একটি গাথার সঙ্গে অন্ত কোনটির বিশেষ 
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সম্পর্ক নেই। তাঁর স্বরচিত একটি প্লোকে হাল বলেছেন যে তিনি অলঙ্কার- 

বিভূষিত কোটি কোটি গাথার মধ্য থেকে এই কোশগ্রন্থে কেবলমাত্র সাতশে] 
গাথার সংকলন করেছেন । গাথাসপ্তশতী অদাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে 

সক্ষম হমছিল। পরবর্তা কালের কবি গোবর্ধনাচার্য হালের প্রাকৃত কাব্যের 
রীতি অনুসরণ করে তার আর্ধাসপ্রশত্তী রচনা করেন। আরও পরে বিহারের 

এক কবি হাল অন্থসরণে বিহারী সতসঈ রচনা করেছিলেন। সপ্তশতীর 

গাথাগুলি অধিকাংশই আদিরসাম্রক ও জীবনকে নানাভাবে উপভোগ করবার 
পঞ্নির্েশক | এই গ্রস্থে আমরা প্রাচীন ভারতের, বিশেষত: দক্ষিণাপথের 

গ্রাম, পথঘাট, গ্রামের দেবদেউল, গৃহস্থ-পরিবার এবং তাদের আম্মীয়- 

পরিজনদের কথ! জানতে পারি । ছুশ্রিত্র! রমণাগণ কিভাবে প্রতিবেশিনীদের 

বিপথগামিনী হতে প্রলুব্ধ করত তার অনেক নিদর্শন এখানে পাওয়া যার! 

গাখাসপ্রশতীতে আমরা রতিবিহ্বলা, কমবিদ্ধা, মানিনী, অন্থরাগিণী, ম্বাধীন- 
ভর্তৃকা, কলহাস্থরিতা, প্রোধিতভর্কা, বিরহিণী, 'অভিসারিক! প্রভৃতি বিভিন্ন 

ধরনের নায়িকার পরিচপ্ু পাই ! এখানে গ্রামবামিনী ঘুবতীরাই স্বাভাবিক 

শজার-রসের নায়িকা । শুঙ্গার-রস-সম্পূক্ত বিভাব, অন্ভাব, ব্যভিচ'রীভাব, 
শঙ্গারের সংযোগ ও বিরহ, এমনকি উদ্ফঙ্ছল ও অইবধ শঙ্গারের ভাবাদিও 

এখানে বিছ্ধমান । হালের এই প্রাকৃত সপ্ুশতীর প্রধান প্রাচীন সংস্কৃত টীকা 

গঙ্গাধরের রচিত, ধার প্রদন্ত নাম-তালিকা থেকে দেখা যায় যে এখানে হাল 

রচিত গাথার সংখ্যা ৪91 তার পৃর্ববর্তী রচফিতাদের নামনংধা! ২৬১, এবং 
এদের মধ্যে কমেকঙ্জন মহিলা কবিও আছেন । সবসমেত মোট ৬৯০টি গাথার 

রচয়িতাদের নাম পাওয়া গেছে ।১ 

১1 জন খাঝসমূততর ভাবাজ অনুবাদ ৬৪0০ 8 ০18০ হিরা যাবিজেব ১২ জং 

য় খণ্ড "বং 5৫০0766230015 9 08০ 05173 নিকাহ পাওয়া মাব। কলকাতী বৈশ্বাবনালয় 

ছুটি জৈন গ্রশ্থের বঙ্গানবাদ প্কাশ কারছেন  বসন্গকুমাব চট্টোপাধ্যায় কত জলবাছিব কজপুহে শ্রবং 

ভ্াচাষ ও হ্যানতথ। কৃত উন্রাধায়ন ক্র! বে নব নাস্তা জৈন শানুযন্থনমূহর পুনকদ্ধার ও 

পকাশের কাছ ব্রতী আছে। [নি গুলিব মধে। প্রধান হল হজে তত ৪০১৭৩, দিশম্বর জৈন 

খন্থভাগ্ডার, শেঠ দেনচন্দ লালভাই ক্ষন পুশ্তকোন্ধার, মানিকচন্ত দিশন্বব জন গ্রত্থমাল, সনাতন 

জৈন শ্রন্থমালা, যশোর জন গ্রঙ্থমাল। পড়ি ! সকল জৈনগ্রন্থের বণাম্বরমিক তালিকার ক্কল্কা 

এইচ, ডি, ভোলোন্কারের জিনরঠ্কোশ (১৯৪৪) তুষ্কুবা। জৈন সাঁহিতের সামগ্রিক ইতিহাসের জন্য 

৬, 0, 88:95, 1765005 972 1.106720675 চে ০০178১57) (১৯৭৯)% ৮], ৬৬ 1202, 

22156070০06 170145) 19141), ৩01, 11) 6 0১৯২১) এবং চা চি 805015 
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১১৪ পালি 
বৌদ্ধ শান্ত্রমমূহ বিভিন্ন ভাষায় রচিত হয়েছিল, তবে পালিভাষায় রচিত 

শাস্তগ্রস্থগুলি আজও পধস্ত প্রায় অক্ষত অবস্থায় টিকে আছে। পাঁলিভাষার 

উদ্ভবের কথা আমরা পৃধেই বলেছি; বৌদ্ধ পালি শান্্রসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত 
__বিনয়, স্ুত্ব এবং অভিধন্ম। এই তিনটি শ্রেণীকে একত্রে বলা হয় তিপিটক 

(ব্রিপিউক )। শ্মাবার কেউ কেউ পালি শাস্ত্রপমূহকে নয়টি শ্রেণীতে ভাগ 
করেছেন-স্ুভ, গেঘা, বেধযটাকরণ, গাথা, উদ্দান, ইতিবুত্তক' জাতক, অব তধশ্ম 

এবং বে্ল্ল । 

১২7, বিনয়পিটক 

পলি শান্্রলমুহের মধো বিনয়পিউকের স্বান সবোচ্চ ! এলনম়পিটক চার 

ভাগে বিভক্ু-_পাতিমোক্ধ, স্বত্নেভঙ্গ, গগুকা ও পরিবার । এইগুলির 

সংক্ষিপ্র পরিচয় “দবার প্রনোজন আছে 0১1 পাতিমাকধ-এই  গ্র্টে 

বৌদ্ধভিক্ষুদের জীবনাদর্শ সদক্ষে ২১৭টি নিয়ম লিপিবদ্ধ আছে! আিতে 

অবশ্য এই নিয়মগ্ুলির সংখ্য' চিল ১৫১টি (২) গন্তবিভঙ্গ--পৃনবতী গ্রন্থে 

বণিত নিম গুলির ব্যাথা! এই গ্রন্থে করা হযেছে! গ্রন্থটি দ্বাভাগে বিড 

মহাবিভঙ্গ এবং ভিকখুনি-বিভঙ্গ ৩) ধন্ধকাহ'ভাগে বিচ, যহাবগগ 

ও চল্লবগগ। মহানগ গ দশ অধাছে বিভক যার “বিষঘুনস্্ হচ্ছে সংঘ গঠনের 

ইতিহাল, সঘে প্রবেশের লিয়মানলী,। উপোসথ উৎলব,। নর্দাবাস) ভিক্কুদের 

দৈনন্দিন জীবনযাপনের পদ্ধতি, নানা ধরনের অপরাধ উতাদি ! সেকালের 

সমাজ্ঞ-জীবন সপ্গদ্ধ জ্ঞানলাভের জন্থ এটি একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ । 

চুললবগগ বারোটি অধ্যাছে লিভ্ভক্ক ': প্রধম নঘটি অধ্যায়ে পিক্ষদের জীবনঘাত্রা 

11100 75 তা, তত ০৪71 7৮2৫ 11 /,৮৫₹17147 ৮ ৯ (1. , ৮2 1 ১১ লিলা “চন্য হাক মতন 

বিদেশ পক্পাদলী। ও তশুবাদিকদল দাদা 1 08211 গায়াব,। যুগ, এশ্ববালাুল। কপি, 

ভক্ামরন্েন, কলি ণিদশিদ তু হু পেখদ পয ) 1510, 8৭661 অসগাটদত 9 হণ কোধিষাটয়" 

দ্ধ), চু. 1থাটথাছাত উপপাতিক, দশলেয়া দিয় এ লিদগা 5), সিএ, 5৫৮01৮1081 মহাশিশপ, 

নশথ £ বহার 1,078 ।কপাংকোশা, 57 উঠতো ( নশিরয়ারলিয়াও), 2. 2661 

( পরিতিষ্টুপর ।। 0, চা চ166€  পজ্গাবলিকপণ ), 4৯০ 5, চট চ০৫হ16 ( ধনানগদন9) পতি 

উঞ্লেধবোগা সাদা পৃশহীর চি উতর নপ্পাদন: এ বজাগ্ুনাদ করেছেন রাধাপোবিম্দ বসাক 

১৯৪৪) 
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পঙ্গতি, দশম অধ্যায়ে ভিক্ষুণীদের জন্ নিয়মকানুন, একাদশ এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে 
রাজগৃহ এবং বৈশালীর ধর্মসন্দেলনের বিবরণী দেওয়া আছে। (৪) পরিবার-_ 
বিনয়পিটকের শেষ গ্রন্থ, সম্ভবত কোন সিংহলী ভিক্ষর রচনা । প্রঙ্োতরের 
ভঙ্গিতে বুদ্ধের উপদেশের সার কথাগুলি এখানে বণিত হয়েছে। 

১৩।। ল্ুত্তপিটিক 

বৌদ্ধ শাস্তরগ্রন্থের সর্বাধিকসংখ্যক রচনা স্থৃ্রপিটকের অন্তর্গত । হ্ুত্তপিটক 

মোট পীচটি সংকলনে বিভক্ত-__দীঘ নিকায়, মজ ঝিম নিকায়, সংযুত্ত নিকা্গ, 
অঙ্গন্তর নিকায় ও ক্ষুদ্দক নিকায়। এই পাচটি নিকায়ের যধ্যে পঞ্চমটি, 
অর্থাৎ ক্ষুদদক নিকায়, প্রকৃতির দিক থেকে প্রথম চারটির থেকে একেবারে 

পৃথক্। 

দ্ীঘ নিকায় ; দীঘ কথাটি দীর্ঘ থেকে এসেছে । বুদ্ধের ৩০টি দীর্ঘ 
উপদেশ্রের সংকলন হচ্ছে এই গ্রন্থ । প্রতি উপদেশই হচ্ছে এক-একটি অধ্যায় 

বাস্তব! পরম হুত্রটির লাম ক্রহ্গকালন্রতত যাতে সমসাময়িক ধর্মজীননের 

পরিপ্রেক্ষিতে বৌদ্ধধর্মকে বোঝানোর প্রচেষ্টা বতমান । দ্বিতীয় অধ্যারটির নাম 

সামন্নকলন্্রত্ব যেখানে প্রচলিত দার্শনিক মতনাদগ্তল ধন করে বৌন্ছধর্ধকে 

প্রতিষ্ঠ: করা হয়েছে; বাকি অধ্যাক গুলেরও পিময়বস্ব এই ধরনের । একমাত্র 

বাতিক্রম হচ্ছে মহাপরিনিক্বাপন্তন্ধ (১৬ সংপাক ) যাতে বুদ্ধের জীবনের শেষ 

দিনগুলির কথা এবং তার মুভ্ভার কথ! বল) হচ্ছেছে। 

মঞ্জ ঝিম নিকায় £ মন্জবিম কথাটির 'অথ যধাম, এতে আছে মোট 
৫০টি ন্তরত্র। যাঝারি আকারের; এগুলিও বুদ্ধবচন । এই গ্রন্থেও অপরাপর 

ধঃমতের পরিপ্রেক্ষিতে লৌস্ষধদের বাশার প্রচেষ্টা আছে । তা ছাড সে 

যুগের অপরাধ ও দণ্ড, বুক্ষের কখোপকথন ও শজশ্র ক্ষুদ্র আাখাছিকায় মঙ্গঝ্িম 

নিক পুর্ণ। বস্বত দীঘ ও মক্ুঁম পিকায় লধছিক থেকেই বৌছুধতধর 
প্রতিনিধিমূলক গ্রন্থ । 

সংযুত্ত নিকায় £ এই গ্রন্থটি ৫৬টি -শ্রণীতে বিডক্ত। মেট তিল 

ধরনের বক্তবা এই গ্রশ্থে স্থান পেয়েছে_যেগুলি প্রতাক্ষভাবে বৌদ্ধধমের 

তাবিক দিকৃসমূহের সঙ্গে যুক্ত, যেগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর দেবতা মানুষ ও দানবের 
সঙ্গে সম্পর্কযুক এবং ধেগুলি কোন মহৎ বীর বা সাধুপুক্রষের জীবনকথার সঙ্গে 
সম্পফিত। অপর একটি হিসাব অন্থযায্ী সংযুত্ত নিকায় পাচটি বগগ ব। 
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শ্রেণীতে বিভক্ত _সগাথ, নিদান, ধন্ধ, সঢায়তন এবং যহা1। এগুলির মধ্যে প্রথম 
বগগটি কাব্যগুণে রীতিমত উৎকষ্্র। অজন্র কথা ও কাহিনীর পরিচয় সংহৃত্ত- 
নিকা় গ্রন্থে পাওয়া যায়। 

অন্তুত্তর নিকায় ঃ এগারোটি খণ্ডে (নিপাত) এই গ্রন্থটি বিভক্ত । 
প্রতিটি খণ্ড আবার কয়েকটি করে অধ্যায়ে বিভক্ত । যেখানে সংযৃত্ত নিকামের 
উদ্দেশ্ত হচ্ছে বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক দিকৃগুলি সম্বদ্ধে পরিচয় প্রদান লেখানে 
অঙ্গৃত্তর নিকায়ের উদ্দেশ্বা আরও বাস্তব, যাতে লোকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে 
সেদিকে দৃষ্টি রেখেই গ্রন্থটি রচিত হয়েছে । তৎকালীন সমাজ-জীবনের, বিশেষ 
করে সামাজিক ও যৌন অপরাধ ও সেগুলির অন্ত দণ্ডের কথাও এই গ্রন্থে বণিত 

হয়েছে।১ 

১৪ ৷ ক্ষুম্দক নিকায়ের অন্তর্গত গ্রন্থসমূহ 

কষুদ্দক নিকায় নামে ক্ষুত্র হলেও পরিধির ছিন্ট থেকে সব্বৃহৎ্। মোট 

পনের ধরনের স'হিতাকর্ণ নিয়ে এই সিরিজটি গড়ে উঠেছে । (১) ক্ষুদ্দক 

পাঠ--ফে সব বালকবালিকা “বৌদ্ধ সংঘে যোগ দিদ্ধেছে তাদ্রে জন্য রচিত 

প্রার্থনা পুস্তক হা নয়টি ছোট ছোট অধ্যায়ে বিডক্ত ' (২) ধশ্মপদ--অত্যন্ 

ভরনপ্রিয় এই গ্রন্থটি ৩২৩টি নুদ্ধলচনের মমি এবং প্রথম শ্রেণীর কাব্য গ্ুণসম্পন্র 

হিসাবে সর্ধত্র সমাত। (৩) উদ্বান--যোট আটটি অধ্যাঘ বা! বগগের সমষ্টি, 

এবং প্রতিটি বগ.গে দশটি করে শ্রন্ধ আছে | গল্পচ্ছলে এখানে ধর্মীয় উপদেশ 
দেওয়া হয়েছে, খ্াষ্টকথিত পারান জ্গুলির মত। (৪) ইতিবুন্বক--এই গ্র্থটি 

বুদ্ধনচনের সংকলন, ১২০টি উপদেশের সংগ্রহ । বকা বুদ্ধের কাছ থেকে শ্বকর্ণে 

শুনে তা ব্যাথ্যা করছেন অদম-পে অখো বুত্বো ভগবতা! ইতি মে স্তন তি) এই 

১; রিনয়পিউকের ভাবা তম্ুবাদ করেছেন তি ৬৬১ 80551085105 এব 2, 

€3146171061£, 585, ১০৮১-৮: দীঘ নকাতষৰ ঠর্াভগ পরশ্বাল। 7 ৬৮, 8105708৯143 

1 £ঠনণ, ১৮৭৯, ১৯১০১ ১৯5১), সদৃ্ত নিকায় 210 287 হত 2৮58 05515 বা জং 

৬৮০০৫7/৪7এ ( ১৯১০-০৮ 1 অজ. কিম নিকায় : চি 00510770615 1 দুই ৭, ১৭১৬ ৭07 অঙ্গগর 

নেকয়ে 2 2 চি 2390264১৯১5), &ত10. 09১55418041, (১৯১৫) চা 

৬ ০0৫9/810 এবং £- 1. 7560১৯১১০৩৪) | সবকটি গ্রশ্থঠ 1811 06২6 ১০5120-র 

তন্কাবধানে হনম্পাদিত হয়ে পৃগকছাবে প্রকাশিত হয়েছে, এছাড়া নালন্দা মহাবিহার কর্তৃক দেবনাগরী 

হরফে সম্প্রতি সমুদয় পালি গ্রহ প্রকাশিত হয়েছে | দীধ নিকায়ের বাংল। অনুবাদও পাওয়া বায় । 
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কথা প্রতিটি উপদেশের গোড়ায় আছে। (৫) স্থত্ত নিপাত-_বুদ্ধের কথাবার্তা 
'সবলম্বনে রচিত, মোট পাঁচটি অধ্যায়ে গদ্যে ও পন্চে বিবৃত-_উরনগ, চুল, মহা, 
অট্টক এবং পারায়ণ। তৎকালীন সমাজ-জীবন লম্বন্ধে বু তথ্য এখানে 
আছে। (৬) বিমানব ও (৭) পেতবখ, অত্যন্ত নীরস, বাকে ইংরাজীতে 
বলে মংকিশ পোয়ট্রি। এই গ্রন্থ দুটিতে দেবলোকের ও প্রেতলোকের বিশদ 
বর্ণনা আছে। (৮) থেরগাথা এবং (৯) থেরীগাথা-_বৌদ্ধ সংঘে বসবাসকারী 
সন্ন্যাসী ও নন্ন্যাসিনীদের দ্বারা রচিত, বৌদ্ধ সাহিত্যের কাব্যগ্রন্থের ভাণ্তারের 
অপূর্ব সম্পদ । ধর্মী পটভূমিতে রচিত হলেও ধর্ম এখানে গৌণ ব্যাপার 
হয়ে গেছে । (১০) জাতক-_গল্পসাহিত্যের সংকলন, উদ্দেশ্য ধর্ষপ্রচার ৷ 

প্রতিটি জাতক কাহিনীর পাচটি করে অংশ আছে। (ক) “পচ্চুপ্্নব্”__ 

অর্থাৎ যে উপলক্ষে বুদ্ধ কাহিনীটি বলছেন; (খ) “অতীতবখ”, অর্থাৎ 
অতীতের কাহিনী যা সচরাচর গছ্যে লিখিত বৃদ্ধের পুর্বজ্ন্মের কোন ব্যাপার 3 
(গ) “গাথা” অর্থাৎ ছন্দে বলচিত একটি অংশ যা অতীতের ও বর্তষানের কাহিনী 
ছুটির যোগস্থত্র ; (ঘ) “বেধ্যাকরণ”, অর্থাৎ পূর্বোক্ত গাথাটির ব্যাখ্যা এবং 

(ড) “সযোধান” অর্থাৎ অতীতের কাহিনীর কোন চরিত্রের সঙ্গে বুদ্ধের 
অভিন্নতা ঘোষণা । জাতকের সংখ্যা পাচশোরও বেশী। (১১) নিদেস- 

ভেব্্রশটি স্ৃত্ত বা অধ্যায়ে বিভক্ত সারিপুন্ত বিরচিত হ্ৃতনিপাত গ্রন্থের শেষ 

ছুই অধ্যায়ের ভাষা এবং মহানিদ্দেস ও চুল্পনিদ্দেদ এই ছুই ভাগে বিভক্ত । 
(১২) পটিমভিদামগ গ, অথাৎ “বিশ্লেষণের পন্থা, প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গীতে রচিত- 

তিনটি খণ্ডে বিভক্ত, মহাবগ গ, যুগনন্ধবগ,গ এবং পঞ্গাবগগ । (১৩) অপদান 

ব| নীরগাথা যেখানে ৫৫ জন পুরুষ এবং ৪* জন নারীর জীবন কথ! বর্ণিত 
হয়েছে। রচনার ভঙ্গী জাতকধর্মী, যা সংস্কৃত অবদান সাহিত্যের পূর্বস্থরী | 
(১৪) বুদ্ধবংশ_গৌতম বুদ্ধের পৃবস্থরী বলে কথিত চব্বিশ জন বুদ্ধের ছন্দে 

রচি5 জীবনকথা | (১৫) চরিয়াপিট ক--কয়েকটি জাতক-কাহিনীর ছন্দোরপায়ূণ 

স্ব অশোক-পরবর্তী কলে রচিত। 

১৫।। আধষ্মপিটক ও অপরাপর গ্রন্থাবলী 

অভিধশ্ম কখাটি ছর্শন্বাচক হলেও অভিধম্মপিটকে প্রকৃত কোন দার্শনিকতা 

চোখে পড়ে না। স্থত্তপিটকে বপিত বিষয়গ্তলেই মূলত অভিধম্মপিটকেরও 

বিষয়বন্ত, যা গ্রশ্নোত্বরের ভঙ্গীতে রচিত । এই পিটক মোট সাতটি গ্রন্থের 
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সমষ্টি যে জন্ত একে সত্ভপকরণও বল! হয় । এই সাতটি গ্রন্থ হচ্ছে ধন্মসজণি, 

বিভঙ্গ, ধাতৃকথা', পুগ গলপন্নতি কথাবথ, ধমক, এবং পট্ঠান। এইগুলির মধ্যে 

কথাবথই সবচেয়ে উল্লেখযোগা গ্রস্থ ৷ গ্রন্থটির অপর নাম বিজ্ঞানপদ, রচগিতা 
মোগ গলিপুত্ত তিষ্ল, যিনি তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির সভাপতি ছিলেন । 

এ ছাড়া কয়েকটি গ্রন্থ মাছে যেগুলি শাস্তগ্রস্থ না হওয়া সত্বেও বৌহ্ছদের 

ছারা মূলাবান্ বলে বিবেচিত হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষু খের নাগসেনের সঙ্গে সাগলের 

গ্রীক রাজা মীনাগ্ডারের কথোপকথন অবলম্বনে রচিত মিলিন্দপঞ্ছো এই 

শরেতীর গ্রন্থ । বঙমানে গ্রন্থটি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত, কিন্ক আদিতে প্রথম 

অধ্যায়ের কিয়দংশ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় নিয়েই মূল গ্রন্থটি রচিত ছিল। 
সমকালীন আরও ছুটি গ্রন্থ নেন্তিপকরণ ও পেতকোপদেস। প্রথমটি যাক্ষের 

নিক্ক্ের মতই পালি শান্ত্বসমূহের শব্দার্থবিচার, এবং দ্বিতীয়টি মর্যার্ঘবিচার ।১ 

১৬. টীকা গ্রন্থসমুহ 

এ পর্ষস্থ আমর যে সকল গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছি সেগুলি শ্রীপৃর্ 

১1 লন্ডকপাঠ় হলপীদিনা 2 ই পেট জনুলপন [ত 0 0চান সত আমিঞ$ উপ) 

ধন্ুলাদ ; ভানু সাদ াটাচলাগ ৬১৪৫: ০৮১50 ভি ২0৮5001৮115 উনতঠ ১, কিঙ্গান। 

অনুবাদ 1 ৯, যে হা ১৮১01 ভ্গাতএনুকনাণ 1 ১৯5২, হী কবুহক্চ  অনুনাচ 

[. 17, উ0 2602৯ ৯ তি ১ তত এুজ্ নু ১2530) প্রানু্পদ তত ও হুল তি, চুএএহ- 

0911 1 53, তল 5 [টাও তারই ১1৯ ০527 নান, হহ্পাদিল 1২ জিত ত0েতে 

জা ও 24 ] 17 35581 £ ১পকগি ১, পবুহিততি এ পপবট্দাপা তাজডবাকি 

৮০- &. চি িটিছও আদা । খত 0 উতত ৩৯৩৩ **৯ল 9 চিল লজ ডি, লিপ্ত 1115 গত, 

০ ১৮গপ-নপ | 8 ছি  হনুকাদ। [5035006101১ ২১০১ ০, বৃঙ্তানুরাল হশানওন্দ প্রো, 

দচাটিনঙ্ছেল সঙ্গাদিনা [০ বু | চি] [১5৮৯ দল চি 1 হিলের | ১৯১৬-১৭) 2 

চুলনিদ্ছেল , নম্পাদন। চা, ১০৪৫১ (১৯১৮1 পিন স্দামগ এ» মম্পাদেনা। 8৯৮ 05511 
(১৯০1-৭ ২ হুপালালে  লশপালা উরে 51710160258 বুদ্ধ অনু ৯ 

ল্চলাচিকুল হাত 1১৮৩৮), চঃপৃয়ািসক।? তলুবাদ সেচ কল হত 1 ১৯৩৮), ধশুনঙ্গগ 

ভশ্ুবাদ 0, ৮ তি দত নর ব 0১৩১৩) (নিত 2; ন্দারিল পরাহু চন 1১৯১৩), 

বকুল কন্দাদন টো তত (৩0াতাট।টাহ ১৮৪১) পর্গ গদ্পনুত , জলুবতদ বিন বণ লাহাং 

(১৯২০) , কথাপাখ,ত হন্ববাদ। ১.3, ৯৭7৫৪ 0) চীন টা 05৮1৫50১৯১৫), যমক।, 

সম্পার্ঘন: 05. 4৯. তি 855 05145 (১০১১-১৮), পওছান 2 অম্পাধশ! পৃথোেজ ইন (১৯১১, 

১৩) ; £মলিকপ তে) £ অন্রবাদ ৮৬, 1109৬ 10951450586) ১৮৯০-৭%)  নেপ্তিপকরগ £ 

সম্পাদন, €. 18145 (১৯০২) 5 পেতকোপদেন £ সম্পাছন। পূরোক জন (১৯০১) । 
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তৃতীয় শতক থেকে গ্রীষ্টপরবর্তী 5তুর্থ শতকের মধ্যে রচিত হয়েছে। পরবর্তী 
যুগ, অর্থাৎ খ্রীস্রীয় চতুর্থ থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত, পালি সাহিত্যের গৌরবময় 
যুগ বলে পরিগণিত। অবশ্ঠ এই যুগের বিপুলাকার পালি সাহিত্যের কিছুট। 
অংশ পিংহলে রচিত হয়েছে । 

বুদ্ধের জীবনী নিয়ে এপিকধর্মী রচনার শ্ত্রপাত খ্রীষ্টীর় চতুর্থ শতক থেকেই 
দেখা যায়। এই জাতীয় রচনার মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখষোগা হচ্ছে নিদানকথা | 

বর্তমানে গ্রন্থটি জাতকট্ঠবন্ননা নামক বৃহত্তর গ্রস্থের অন্তরূক্তি যদিও ওই গ্রন্থের 

বাকি রচনা গুলি নিদানকথার পরবর্তা কালে রচিত। নিদানকথা তিন অংশে 

বিভক্ক-_দূরেনিদান, অবিছ্ুরেনিদান এবং সাস্থিকেনিদান। প্রথম অংশটি গছ 

রচিত পূর্ববর্তী বুদ্ধগণের চরিতকথা, মাঝে মাঝে বুদ্ধবংশ এবং চরিয্লা-পিটক 

থেকে পচ্যে রচিত উদ্ধৃতিও আছে । পরবর্তী ছুটি অংশে বোধিসত্ব ও 

অপরাপর পরবতী কালের নানা বৌদ্ধ ধারণার উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। বুদ্ধ- 

সংক্রান্ত কাহিনীগুলির উদ্ভব ও বিবর্তনের আদি পর্যাযটি নিদানকথাম্ন 

পাওয় যায়। 

এবারে প্রখ্যাত বৌদ্ধ টীকাকারদের কথায় আসা যাক! এই প্রসঙ্গে 

প্রথমেই উল্লেখ করতে ভয় বুক্ধঘোষের নাম । কথিত আছে, তিনি বোধ-গরায় 
জন্মগ্রহণ করেন, এবং রেনত নামক এক ভিক্ষুর দ্বারা বৌদ্ধধর্ধে দীক্ষিত হ্ন। 

রাক্ঞা মহানামনের (৭০৯-৩১ শ্রীষ্ান্দ ) রাজত্বকালে তিনি সিংহলে যান। 

এপানে তিনি ভর বিথ্াত গ্রস্থ বিশ্ুদ্ধিমগগ রচনা করেন এবং সিংহলী থেকে 

মাগধীতে বিখাত অটুগকথা গ্রন্থের অন্রনাদ করেন! বুদ্ধঘোষের বরচনাবলীর 

তালিক। নিযে পণ্ডিতছ্গের মধো মতভেদ আছে । তিনি নিজে অবশ্বা তার 

রচনাবলীর তালিক1 হিসানে বিসুদ্ধিমগগ, সুযঙ্গলবিলাপিনী, পপঞ্চস্থদনী, 

সারতগ্নকাসিনী এবং মনোরথপুরণী এই পাঁচটি গ্রন্থের নাম উল্লেধ করেছেন। 

অপর একটি পালি গ্রন্থের সাক্ষ্য অনুযায়ী তিনি কংখা-বিতরণী, পরমখৰথা এই 

দুটি গ্রস্ত এবং জাতক, ধন্মপদ, ক্ষুদদকপাঠ, স্ত্তনিপাত এবং অপদান গ্রস্থগুণলর 

টাকা রচনা করেছেন । 

বুদ্ধঘোয়ের পরেই বৃদ্ধদত্তের নাম করা হয়। ইনি দক্ষিণ ভারতে কাংবরী 
নদীর ভীয়ে একটি সংঘারামের আবাপিক ছিলেন। বৃদ্ধঘোষ রচিত গ্রস্থাবসীর 
সারসংক্ষেপ করেছেন বুদ্ধদত্ত। বুদ্ধদত্তের রচনাবলীর মধো বিনয়বিনিচ্চয়, 
উত্তরবিনিচ্চনন, অভিধশ্মাবতার, র্বপারূপবিভঙ্গ, মধুরথবিলাসিনী এবংজিনালংকার। 

বি,৮ 
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অপর একজন টীকাকার ছিলেন আনন্দ যিনি লম্ভবভ বুদ্ধঘোষের সমকালীন 

ছিলেন। ইনি অভিধম্মপিটকের অট্ঠিকথার যে ভাষ্য রচনা করেছিলেন তা 
মূলটাকা বা অভিধম্মমূলটাকা নামে খ্যাত। 

ধর্মপাল ছিলেন বুদ্ধঘোষের কিঞ্চিৎ পরবতী যুগের লোক যিনি বৌদ্ধ শান্ত 
গ্রস্থলমূহের উপর চোদ্দটি টাকা গ্রস্থ রচনা করেছিলেন। এইগুলির মধ্যে বিখাত 
হচ্ছে পরমণদীপনী | ক্ষুদ্দক নিকায়ের যে সাতটা গ্রন্থের টীকা বুদ্ধঘোষ করেন 
নি, বঙমান গ্রন্থটি সেগুলিরই টাকা । ধর্মপাল রচিত অপরাপর গ্রন্থ গুলির মধো 

উল্লেখযোগা হচ্ছে নেত্তি নামক গ্রন্থের টীকা, বুদ্ধঘোষের বিস্বদ্ধিমগগের উপর 

রচিত ভাষ্বগ্রস্থ পরমথমঞ্ুষা, জাতকথকথার উপর রচিত ভাবগ্রস্থ লীনখ- 

পকাসিনী ইত্যাদি । বৃদ্ধঘোষের রচনার সঙ্গে ধ্পালের এ হেন যোগাযোগ 
দেখে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, তিনি বুদ্ধঘোষের বরংকনিষ্ঠ সমকালীন 

ছিলেন । এই ধর্মপালকে কেউ কেউ আবার হিউছেন সাংএর শিক্ষক পালন্দার 

ধর্মপালের সঙ্গে অভিন্ন যনে করেন । তা কিশ্ব ঠিক নদ | 

উপরি-উক্ত টীকাকারগণ ছাড়াও আরও কয়েকজন টীকাকার শ্রীহীয় এষ্টম 
শতকের যধ্যে জন্ম গৃহ করেছিলেন এদের মধো প্রুবমেই উল্লেধ করতে 

হয় উপস্নের নাম দেনি মহানিতদস গ্রস্থের উপর সন্গম্মঘাজোতিকা নামক 

টাকাগ্রন্থ রচনা করেছিলেন । কম্দপ নামক আর৪ একক্তন টীকাকান্ 

মেহছবিচ্ফেদনী, বিমতিক্ছেল্পা এব" বেখধিব'স নামক গ্রস্থসমূহ রচনা 
করেছিলেন । প্রথম এ দ্বিতীহ গ্রন্থটি যথাক্ষমে অভিদন্ম ও বিনরপিটকের 
টকা! কধিত আছে, এই লেশক্ক অনাগতিবশ নামক কাবাগগ্থও লিখেছিলেন। 
এদের রচনানলা ছাড়াও ধাসিরির থনিকৃপা এবং মহান মির মূলসিকৃধা নামক 
্রন্থটিও নিশেন উল্লেগযোগ্য | এখুলির বেশির ভগই কবিতায় রচিত নিনয়- 

পিইউকের আনুশসন প্লর সারমর্ম | 

১৭ অপরাপর এ্ান্ছথ 

একদিকে যখন বুদ্ধগোন ও ঠার 'অভগামীর। বুদ্ধ সংশ্লিই উপাধ্যান সংগ্রহ 

৪ বৌন্ধ শন্েসনূহের টীক! রচনায় বাস্ু ছিলেন, শগ্কদিকে তখন প্াগতিক 
বিষয় নিয়েও কিছু কিছু গ্রন্থ রচিত হচ্ছিল। সিংহলী অট্ঠকথায় ওই দেশে 

বৌদ্ধধর্ের প্রবর্তনের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছিল, এ ছাড়া! পিংহলের ইতিহাস 

সংক্রান্ত কিছু কিছু তথ্য সন্ান্ত বৌদ্ধ শান্ত্রগুলির মধ্যেও বর্তমান ছিল । 
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এই লব খণ্ডিত তথ্যগুলিকে একত্র করে সিংহলের ইতিহাস লেখার প্রথম 

চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় দীপবংল নামক গ্রন্থে। এই গ্রন্থের লেখকের নাষ 

অজ্ঞ।ত। বিষয়বস্তু পৌরাণিক ঘেসা, রচনাভঙ্গী অতি ছূর্বল। সম্ভবত 
চতুর্থ শতকের মধ্যভাগে রাজ! মহাসেনের রাজত্বকালে এই গ্রন্থটির রচনা সমাপন 
হয়েছিল। 

পক্ষান্তরে এক শতান্ধী পরে রচিত মহাবংস নামক গ্রন্থটি অনেকহাশে 
সম্পূর্ণ। এই গ্রন্থের রচয়িতা হচ্ছেন জনৈক মহানাম ৷ বিজয়সিংহের সিংহলে 
আগমন থেকে শুরু করে রাঞ্জা মহাসেনের মৃত্যু পযস্থ ঘটন।সমূহের একটি 
ধারাবাহিক এতিহাসিক বিবরণ দেবার প্রচেষ্টা এই গ্রস্থে লক্ষ্য করা যায়। 
ঘোট ৩৭টি অধ্যায়ে গ্রস্থটি বিভক্ত । মহাবংসের পরিশিষ্ট হিসাবে পরবর্তা কালে 
চিলবংস নামে মারও একটি গ্রস্থ রচিত হসেছিল। 

পালি ভাষার একটি ভাল ব্যাকরণ গ্রন্থ রচন! করেছিলেন কচ্চার়ন যা 

কচ্চায়নগন্ধ নামে পরিচিত । একটি দোষ ন' থাকলে গ্রন্থটি সর্বাঙ্গনুন্দর হতে 

পারত । ফোষট] হচ্চে এই যে. সংন্কতের সঙ্গে পালির এ্রতিহাসিক সম্পর্কের 

দিকটি লেপক এছকলারে উপেক্ষা করেছেন । পালি ভাষায় আরও ছুটি 
বাকরণ গন্ধ শাছে, যহানিকত্গন্ধ ও চল্পনির০ভগন্ধ | 

শী অইম শতকের পর থেকেই পালি সাহিতোর এন্ক্ষয় শুরু হয়! তার 

কারণ একটিই । পালি সাহিতোর মূল উৎস ধর্মীয্ব। একটিও উপস্াস বা 
একটি নাটকও পাপ ভাষায় রচিত হম্বশি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার পালি 

'ভাবাম্ব কোন শবদান দেই | শুধুমাত্র বৌদ্ধধএকে অবলম্বন করেই সমগ্র পালি 

সাতেতা গডে উঠেছিল । সেই বৌদ্ধধর্মের মূলই ঘধন এদেশে ছিধাবিভক্ত হে 

শেল, শুধু ছিধানিভক্ত হওয়াই পঘ, হীনযান শাখাটি যখন এদেশ থেকে 
একেবারেশ অন্কঠিত হল, তপন থেকেই পালি সাহিতোর পতন শুর হল, কেননা 

মহাধানী কর সস্কৃত ডাধাকেই নিজেদের আদর্শ প্রচারের বহন করেছিল। 

১, আহার সম্পাপনা ৪ ঈন্জাধ। উড, 0571৮60 (১৯তটত 3২33 05 ঈইিপিত 22 

সম্পাদন তু সন্বাধি 11709105021 (১৮৭৯ ১, চুলবংস  পম্পাদলা এতশত | ১৯৯৩৭ ২ 

এমঙগলাবলানিনী 2 শন্প্াদনা ভা 8১৬5 [জিত )এুক ড১৮৮৮ 1) ব্হাজিদগ শি সম্পারন' 

0. &. মি. 1১1) 5-00৬$45 0 ১৯২%-351, চনোবশপ্রণী ত সম্পাফনা) চা. ত71155০ ১৯২, 

শপধলদন : ০স্লাফ না], 13, ৬৮০৫5 ৭ 10, মনও লগ (১৯২৯) 
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১৮ লিংহঙ্গী পালি সাহিত্য 
ভারতবর্ষ থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেলেও সিংহলে, এবং পরবর্তী কালে 

ব্রহ্মদেশ ও তাইল্যাণ্ডে, পালির প্রচলন ছিল । সিংহলে দশম ও একাদশ শতকে 

রচিত পালিগ্রস্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য চুল্প-ধন্মপালের সচ্চলংখেপ যেখানে 
রূপ, বেদনা, চিত্র, খন্ধ ও নিব্বাণ এই পাঁচটি অধ্যায়ে মোট ৩৮৭টি স্তবকে অভিধন্ম 
ব্যাখ্যাত হয়েছে , মহানাম বিরচিত সন্ধম্মপকাসিনী যা পতিসমিদামগ গ নামক 

পূর্ববর্তী একটি রচনার ভাত্ম , খেম বিরচিত খেমগ্নকরণ বা নামরূপসমাস 

যেখানে বিভিন্ন পদের ব্যাখ্যা সহ অভিধন্মের অন্তর্গত কুসলা ও অকুমলা 

ধন্মসমূহের বিবরণ আছে; উপতিস্দের বোধিবংস বা মহাবোধিবংস যেখানে 

গৌতমবুদ্ধ সহ পূর্বতী বুদ্ধগণের ইতিহাস বলিত হয়েছে । তেলকটাহগাথ। 
নামক নীতিমূলক কাবাও এই সময় রচিত হয়েছিল । একাদশ শতকের 

পরবর্তী রচনাসমূহের মধ্যে ধন্মকিত্তির দাঠাবংস বুদ্ধের পবিভ্র দস্বের ইতিহাস 
অবলম্বনে রচিত একটি কাব) । বাচিস্সরের থপবংস বুদ্ধের নিদর্শননাহী 
স্ুপসমূহের উপর রচিত, রচনাকাল ত্রয়োদশ শতক . আন্তনগলুবিহারবস 

অত্রনল্ল নামক মন্দিরের ইতিহাস, রচনাকাল ত্রয়োদশ শতক | কফ্সত 

অনাগতবংস ভবিষ্াৎ বুদ্ধদের ইতিহ'স, রচনাকাল দ্বাদশ শতক: চলবংস, 

ষ। পূর্ববর্তী কালে রচিত মহাব'ঙের প্রিশ্িষ্ট। সিংহলের রাজনৈতিক ইতিহাস, 

যেখানে সিরিমেঘবন্্রের (শ্রীষ্টীর চতুর্থ শতক ) সময় থেকে মিরিবিককমরাজসীহের 

রাঙ্ত্বকাল পর্যস্থ (১৮১৫ ত্রী:) একশোরও বেশি রাক্গার কাহিনী বণিত 

হয়েছে । বুদ্ধরকৃধিতের জ্িনাল'কার (দ্বাদশ শ্রতক ), ননরহ্রের জিনচরিত ও 

ৃদ্ধপ্রিয়ের পচ্জযধূ (ত্রয়েশ শতক ) বৃদ্ধের জ্রীবনী "অবলম্বনে রচিত কাব্য । 

ত্রয়োদশ শতকে রচিত রসবাহিনী ১৭৩টি ধর্মী কাহিনীর সংকলন যা আদিতে 

সিংহুলীতে রচিত হয়েছিল ও পরবর্তী কালে ভিক্ষু রটঃপাল কর্তৃক পালিতে 

অনুদিত ভর । সন্ধম্মোপার়ন ৬২৯টি শ্লাকে রচিত একটি উপদেশমুলক কাবা গ্রশ্থ, 
রচনাকাল চতুর্দশ শতক 1১ 

১ লামগ্রিকভাবে ৪ স্রপরিকলিহ উপায়ে পালি লাহিতোর প্রহিটি শের সম্পাবনা।  ইীরাজী 

অনুবাদের দায়ি হণ করণে হলেন 1 ৬/. 555 109৮65 গ্রবরত্চিত 0811 মত 50০165 1 

এই প্রতিষ্ঠান ১৮৮১ থেকে আক পর্যন্ত নিষ্ঠার এই দায়ি পালন করে বাচ্ছেন | এই বিহয়ে 

অধিকতর আলোকপ্রাপ্তির জন্য বর্তমান লেখকের 4 581৮6 0 26522707253 00188121721 

জ্রপ্ঠবা | 
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অপরাপর রচনালমূছের মধ্যে ধণ্মসিরির খুদ্দক সিকৃথা! ও ষহাসামির মূললিখকৃ 
বিনম়পিটকের সংক্ষিগ্রসার | এই ছুটি গ্রন্থ ব্রচ্মছদেশে খুবই জনপ্রিন্র। দ্বাদশ 
শতকে রচিত অনুরুদ্ধের অভিধম্মখসংগহ অভিধশ্মের ব্যাখ্যাপুত্তক হিসাবে 

বিশেষ আদৃত, এবং এই গ্রস্থাটির উপর বছ টীকা রচিত হয়েছিল। পরমখবিনিচ্চয় 
ও নামকপপরিচ্ছেদ নামক ছুটি দার্শনিক গ্রন্থের লেখকত্বও অন্থুরুদ্ধের উপর 

শারোপিত। দ্বাদশ শতকে সারিপুত্তবিরচিত সারখদীপনী সমস্তপাসাদিকা 
গ্রন্থের টীকা। এছাড়া সারিপুন্ত লীনখপকাসনা ( পপঞ্চস্দণীর টীকা) ও 
বিনরসংগহ নামক ছুটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দ্বাদশ শতকে মহাবংসের 

উপর একটি পিক রচিত হয়েছিল, নায বংসথপকাসিনী, লেখক অজ্জাত। 

পালি ব্যাকরণসমূহের মধ্যে বিমলবুদ্ধির হ্যা, ব্রহ্মদেশীর ছপডের ুত্তনিদেস, 

সংঘরকখিতের সম্বন্ধচিন্থা, বৃদ্ধপ্রিষ্বের রূপসিদ্ধি, মোগগলানের স্ুদ্ধলক্থণ ও 

যোগ গল্পলায়নপঞ্চিকা, পিয়দস্সির পদ্সাধন, বনর্ের পয়োগসিদ্ধি ও ত্রহ্মদেশীয় 

অগ গবংসের সন্দনীতি। এইগুলির অধিকাংশই দ্বাদশ শতক ও পরবর্তী কালের 
রচলা' “মাগগলানের অভিধানপ্লদ-পিকা সংস্কত অমরকোষের অন্থকরণে 

রচিত পালি অভিধান, যা দ্বাদশ শতকের শষ দিকে রচিত হয়েছিল । 

ত্রয়োদশ শতকের সংঘরকখিত অলংকার ও ছন্দের উপর কয়েকটি গ্রস্ত রচনা 

করেছিলেন, যেমন হ্ুবোধালংকার, বুভোদম ইত্যাদি । এই বিষয়ে আরও ছুটি 

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আছে, কামণ্তকী ও ছন্দোবিচিত্তি। ব্রজ্মদেশয় সর্বপ্রাচীন 

আইনগ্রস্থ ধন্মবিলাস-ধম্মলথ ভ্রযোদশ শতকে রচিত। জনৈক সারিপুত্ত এই 

গ্রশ্থের লেখক ধিনি ধম্মবিলাস নাষেও পরিচিত ছিলেন ।৯ 

১৯। অপজংশ 

বিভিন্র প্রাকৃত ভাষার বিবর্তনের শেষ পধায়টি সচরাচর অপতভ্রংশ হিসাবে 

কথিত হয়। এই বিশেষ পধায়টি এদেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাসমুহের 

জননী । অপন্রংশ কথাটির প্রথষ পরিচয় আমরা পাই পতঞুলির মহাভায়া গ্রন্থে 

১। উল্লিখিত রচনাগুলির অধিকাশই চ58]) 06৯0 5০০৮ কর্তৃক নম্পাদ্িত ও প্রকাশিত। 

মোগ গলানের  অভিধানদদীপিকা ও সঙ্গলকথণ দিংহল থেকে বখক্রমে ৬/. ১4৮০: ও 

1. [0৫%৫110এ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়েছে, ধশ্মকিত্তির দাঠাবংসের সম্পাদনা ও 

ঈংরাজণ অনুবাঙ্ধ করেছেন বিমলাচরণ শাহ! (১৯২৫)। অপরাপর রচনানমূহের ইংরাজী অনুবাদ : 

অভিধশ্বথ সাগহ, ও, 2, 4১474 ১৯১৭; অত্বনগপুবি্থারবংস ]. এ" &1আ19 ১৮৮৭; চুলবংদ ৬/০ 

13518618104 চি. 2010568১৯৩০ । 
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যেখানে লেখক বলেছেন যে প্রতিটি শুদ্ধ শব্দেরই কয়েকটি বিরূত ও আঞ্চলিক 
সপ আছে। এগুলিই হচ্ছে অপত্রশ। অর্থাৎ এই যুক্কি মানতে গেলে, 

অপত্রংশ কোন একটি বিশেষ ভাষা নয়, পক্ষান্তরে তা স্বাভাবিক সংস্থৃত 
শবদসমূহেরই বিকৃত ও আঞ্চলিক রূপাস্তর | সেদিক থেকে মুল চরিত্রের দিক্ 
দিয়ে পালি-প্রাকতের সঙ্গে অপন্রংশের প্রভেদ সামান্তই । ভরতের 

নাটাশান্ত্রে বলা হয়েছে যে প্রাকৃত ভাষার প্রকাশ তিন ধরনের-_সমান, 

বিশ্রষ্ট এবং দেশী । কেশী ভাষাগুলিকে আবার সাতভাগে ভাগ করা হয়েছে 

মাগধী, আবস্থী, প্রাচ্যা, শৌরসেনী, অর্ধমাগধী, বাহলীকা ও দাক্ষিণাত্য।। 

রী ষষ্ট শতকের মধোই অপহ*শসমৃহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষারীতি গড়ে ওঠার 

পরিবেশ স্থস্থী করেছিল ভণ'মহ এর" দণ্ডী অপব্রংশসমূহ্থের গুরুত্ব স্বীকার 
করেছিলেন ' দপ্তী অবশ্য শপ্হংশ নলতে আভীর জাতির লোকদের কথা- 

ভাষাকেই বুঝেছিলেন ' এব নাস করত উত্তর-পশ্চিম ও মধা ভারতে । খ্রীস্থী 

বঙ্গ শতকের একটি তামশাসন থেকেআমর' ক্তানতে পারি যে, বলশীরাজ গুহসেন 

সংল্গত, প্রাকৃত এনং অপভ্রংশে কর্বিত' লিখে যশন্বী হয়েছিলেন । নবম 

শতকে কুদ্রট তার কাব্যাল'ক'র গ্রন্থে কবিতা রচনার ছয়টি ভাষার মধ্যে 

অপতভ্রংশকেও একটি বলেস্থীকার করেছেন এবং একথাও বলেছেন যে, বন 

প্রকারের অপত্রঃশ তার সময়ে প্রচলিত হিল 

২০. সংস্কৃত নাটকে অপভ্রংশ 
ধ্ীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত অশ্বঘোষের সারিপুব্রপ্রকরণ নাটকে ষঙগা- 

“নমক্তিবাচক পদগুলিতে অপন্রতশের স্পট ব্যবহার রয়েছে (যেমন যককডহো ; 

সংস্কৃত মর্কটন্য , হে। অপন্রহশের টবশিষ্টা ) 1 ভাস-বিরচিত পঞ্চরাত্র নাটকে 

ইতরজনের সংলাপ মাগধী-প্রাকতে রচিত হয়েছে, কিস্কু কর্ত ও কর্মকারতকে 

অপত্রংশের ব্যবহার বেশ প্রকট | মুচ্ছকটিক নাটকে কতিপয় চপ্রত্রের মুখে 

যে ভাষা দেওয়া হয়েছে তাকে পর্ভিতের! মাগধী-অপহ'শ আখ্যা দিয়েছেল। 

কালিদাসের বিক্ুমোর্পশী নাটকে মোলটি শ্লোক অপতংশে রচিত এবং সেগুলি 

শপত্রংশ-গীতিকনিতার নির্ভেজাল উদ্দাহরণ। প্রারুত-ব্যাকরণকার স্মেন্দের 
সময় অপত্রংশ সাহিত্য রচলার মাধাম হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল । 

২১: খআছি অপভ্রংশ কবিতা 

কবিতাই অপভ্রংশ সাহিত্যের আদিরূপ। উত্তর ভারতের অধিকাংশ 
অপত্রংশ কবিতায় দোহা-ছন্দ বাবজত হত। বিষয়বন্ব অন্তষায়ী 'অপভ্রংশ 
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কবিতা ছু'রকম, ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মসাপেক্ষ ৷ প্রথম শ্রেণীর কবিতা মূলত 

প্রেষ, প্রকৃতি, বীরত্ব ইত্যাদি বিয়ষবন্থকে অবলম্বন করে রচিত হত। এই 
জাতীয় কবিতার নিদর্শন হেমচন্ত্রের ব্যাকরণে উল্লিখিত হয়েছে । 

দ্বিতীয় শ্বেণীর কবিতাসমূহের রচগ্রিতা ছিলেন জৈন ও বৌদ্ধ সাধক 
সম্প্রদায় । জৈন-অপত্রংশ রচনার উদাহরণ হিসাবে জোইন্কু (ষষ্ঠ শতক) 
রচিত পরষপ্পপয়াস্্ এবং জোগসারু, রামসিংহ মুনি রচিত পানুড়-দোহা, 
দেবসেন (দশম শতক) রচিত সাবঘধম্ম দোহা, এবং স্ুপ্রভাচার্য রচিত 

বৈরাগ্যসার প্রড়তি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই সকল গ্রন্থে ধর্মসাধনের 

গুহতবসমূহ পরিবেশিত হয়েছে । কথিত আছে, দেবসেনের স্যায়শান্ত্রের উপর 

রচনা নয়চক্র প্রথমে অপন্রংশে রচিত হয়েছিল, কিন্তু এব্ূপ একটি গুক্রতর 

বিমমকে চুল দোহ!-ছন্দে রচিত হওয়া সমীচীন যনে করে মাইল্প-ধবল 
গ্স্থটিকে প্রারুতে রপাস্থরিত করেছিলেন । এ থেকেই বোবা যায়, তৎকালীন 

পণ্ডিতেরা অপন্র'শ পছন্দ করতেন নং । 

ধে সকল বৌদ্ধ সাধক দোহা-ছন্দে লিখেছেন তাদের মধো তিল্লোপাদ, 

সরহপাদ, কহ্পাদ প্রমুখের নাম উল্লেধযোগা । এদের রচনা দোহাক?শ-এ 

সংকলিত হয়েছে, সবপ্রথমে সংকলন করেছিলেন মহাযহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 

এবং পরে নৃতন করে পম্পাদনা করেছিলেন ডঃ শহীছুল্লাহ. এবং ভঃ প্রনোধচন্দ্ 

বাগচী । (বৌদ্ধ দোহার আরো! অনেক উদাহরণ সংগ্রহ করেছিলেন মহাপণ্ডিত 

রাছুল সাংকুত্যায়ন ' এই সকল দোহাম্ব এক বিচিত্র ধরনের বৌদ্ধ মরমিয়াবাদের 

পরিচয় মেলে. এই বৌদ্ধ দোহাগুলিকে কেউ কেউ চধাপদ বলে থাকেন, 

এবং বাংল! ও হিন্দী সাহিতোর ইতিহানকারগণ তাদের সাহিতোর স্থত্রপাত 

এখান থেকেই হয়েছে বলে মনে করেন। উত্তর-পৃৰ ভারততর এই অপনভ্রংশটি 

সন্ধ্যা-ভাষা নাষে পরিচিত । একদিকে সংস্কৃত-প্রারুত ও অপর দিকে আধুনিক 
আঞ্চলিক ভাত্বাগুলির মধারেখা হিসাবে এই নামকরণটি যথার্থ হয়েছে । 

২২। মহাকাব্য 

সংন্বত-প্রাকুত্জের মত অপন্রংশেও মহাকাবা রচিত হয়েছে । অপত্রংশ 

মহাকাবা রচনার ধরনটি কিন্ত নানা দিক থেকে বৈশিষ্ট্যপৃর্ণ। অলিল্পহ বা 

পক্থাটিক! ছন্দে রচিত আটটি করে ন্বক নিয়ে একটি করে কড়বক বা 
কবিতার সাধারণ একক গঠিত হয়। এই বিশেষ ধরনটি হিন্দী চৌপদী 
দোহার পুর্বস্থরী । জায়পির় পল্লাবজ এবং তুলসীদাসের রামচরিতষানসে এই 
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বিশেষ ধরনটির পরিচন্ত পাওয়া যায়। দশ থেকে পনেরটি কড়বক নিয়ে এক- 

একটি সদ্ধি বা সর্গ বা অধ্যায় রচিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এই 
অধ্যায়গুলির পুর্বে ্রবক ছন্দে কিছুটা করে উপক্রমণিক থাকে । 

আদি অপভ্রংশ মহাকাব্াসমৃহের যধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় 
্বয়ভূদেবের পৌমচরিউ ও হরিবংশপুরাণ, যেগুলি যথাক্রমে রামায়ণ ও 
মহাভারতের জৈন সংস্করণ। প্রথম গ্রস্থটিতে ৯০টি সন্ধি এবং ১৩০৭ কড়বক 

অর্থাৎ মোট শ্লোকসংখ্যা পরী ১২,০০০ | দ্বিতীক্ক গ্রন্থটি ১১২টি সন্ষি ও ২০০টি 

কড়বক নিয়ে গঠিত এবং সেই হিসাবে মোট শ্লোকসংখ্যা প্রায় ১৮১,০০০ 1 
অবশ্য শ্ঘভূদেব মহাকাবা ছুটি সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। সেই কাজটা 
করেছিলেন তার পুত্র ত্রি্ুবন : এ ছাড়া বয় অপত্রংশ ছন্দ, ব্যাকরণ এবং 

অলংকার নিয়েও গ্রস্থ রচনা করেছিলেন । 

জৈন-অপত্রংশ লেখকদের মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছেন পুষ্প ণস্থু 

যিনি রাষ্কটরাজ তৃতীয় কৃষ্ধের মন্ত্রীদের পষ্টপোষকতায় মহাপুরাণ, জসহর-চরিউ 

এবং নায়কুষমার-চরিউ রচনা করেছিলেন । পুষ্পদচ্ছের মহাপুরাণে ৬৩ স্রন লাধু- 

পুরুষের জীবনী বণিত হয়েছে! পুষ্পদস্থের হাতে পড়েই জৈন-অপন্রংশ যেন 
সাহিতারচনার মাধ্যম হতে পেরেছিল; শেষোক্ত দুটি গ্রন্থ চরিতকান্য 

ধরনের | জৈনধর্মের নাম-করা সাধকদের শলাকাপুরুষ বল? হত । প্রারুতেও 

এই রকষ নস্থ শ্রলাকা-পুরুষের জীবনী রচিত হুদেছে : 

কনকষার রচিত করকগু-চরিউ পুম্পদন্তের রচনার আদর্শে ই রচিত হয়েছে | 

দশম শতকে রচিত এই মহাকাব্যে করক নামক এক সাধকের জীবনকথা বরপিত 

হয়েছে ফিনি জৈন ও বৌদ্ধ উভদ্ধ সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন । স্থচনায় 

লেখক আত্মপরিচয় দিয়েছেন দিগঙ্বর জৈনমতে বিশ্বাসী চন্দরঞ্চবিগোত্রীয় ত্রাক্ণ- 

সম্ভান হিসাবে । 

ভবিসহত্রকহা! বাইশটি সন্ধি বা সর্গে রচিত একটি ধর্মনিরপেক্ষ কাব্য । 

এতে একটি বণিকের জীবনকথা বণিত হয়েছে ঘে তার সৎ-ভাহ-এর ঈর্যার 

ফলে জীবনে বন্ধ দুঃখ ভোগ করেছে। এটিও সম্ভবত দশম শতকে রচনা । 

লেখকের নাম ধনপাল। 

হরিভদ্র বিরচিত নেষিনাহ-চরিউ অপক্ঞংশ কাবোর একটি বিশিষ্ট উদাহরণ । 

সচরাচর অপন্রংশ কবিতা পদ্ছড়িয়া ( পঙ্থাটিক1) ছন্দে রচিত হয়, কিন্তু 'খানে 
ব্যবহার কর! হয়েছে রড়ড়া ছন্দ। এই গ্রন্থের সনকুমার-চরিউ নাষক একটি 
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অংশই এ পর্যন্ত প্রকাশিত হণেছে। সমগ্র গ্রন্থটির শ্লোকলখ্যা ৮১০০ | এই 

কাব্যের নায়ক জৈনধর্মের প্রখ্যাত বারোজন চক্রবর্তীর একজন । 

দাহিল নামক অপর একজন কবির রচিত পৌমসিরি-চরিউ একজন নারী- 

ভক্তের জীবনফথা । রচনাকাল আনুমানিক দ্বাদশ শতক । বিস্যাপতি রচিত 

কীতিলতা চতুর্দশ শতকে রচিত কীত্তি সিংহের জীবনী যিনি জৌনপুরের নবাব 

ইব্রাহিম শাহের সমকালীন ছিলেন। এই দিক্ থেকে গ্রস্থটির এঁতিহাসিক 
মূল্যও বর্তমান । পদ্মকীতি (দশম শতক ) রচিত পাশনাহ-চরিউ বা পাশপুরাণু 

ভ্রসোবিংশতিতম ক্রৈন তীর্ঘকর পার্খনাথের জীবনী অবলম্বনে ৩,৩০০ ক্লোকে 

রচিত। 

২৩) ছোটগল্প 

শপত্রশ সাহিতোর মারও একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ছোটগল্প; পালি এনং 

ক্গৈন প্রাকুতে ধর্মীয় শীতিনযূহ শিক্ষাদানের উদ্দেশে ছোটগল্প রচনার স্ুত্রপাত 

হয়েছিল । অবশ্য এগুলিকে আধুনিক সংজ্ঞা অন্ধায়ী £ছাটগল্প বললে ঠিক 

বলা হবেনা! এগুলি অনেকট। প্যারাবল-ফেবল্ধমী ' অপন্রংশ সাহিত্যের 

ছোটগল্পগুলির উদ্দেশ্বও বহুলাংশে ধর্মীয় নীতি শিক্ষাদান। এই জাতীয় 

গ্রন্থের মধো প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় হরিষেণের ধন্ম-পরিক্খার কথা । এই 

গ্রস্থের লেখক ভার পৃবস্থরী জররামের গুণগান করেছেন ফিনি পূর্বে প্রাকুতে 
ধর্পপরীক্ষা নামক সমজাতীয় গ্রস্থ রচনা ছিলেন। হরিষেণের জন্মভূমি 
চিতোর, কিন্ক সেখান পেকে তিনি অচলপুরে (বঙযটন ইলিচপুর ) এসে 

বসবাস শুরু করেহিলেন। এগারোটি সন্ধি বা অধ্যায়ে বিভক্ত এই ব্যঙ্গমূলক 

গ্রন্থটি মোটমাট ২,০** হ্লোকে রচিত হয়েছে । রচনাকাল দশম শতাবী । 

এর পর উল্লেখ করতে হয় শ্রীচন্ত্র রচিত কখাকোশ গ্রন্থটির কথা । এই গ্রস্থাটিও 

খ্ীষ্টা, দশষ-একাদশ শতকে রচিত হয়েছিল । মোট ৫৩টি গল্প এই গ্রন্থে স্থান 

পেয়েছে । 

২৪।। স্পরাপর অপভ্ংশ রচনা 

খরায় একাদশ থেকে চতুদশ শতকের মধ্যে অপভ্রংশে আরও কয়েকটি 

চরিত-কাবা রচিত হয়েছিল। এইগুলি হচ্ছে সিংহ রচিত পক্জুন্ন কহা, পল্ম- 

ফীত্ির পার্্পুরাণ, লিরিহরের নুৃকুমাল-চরিউ, নয়নন্দীর স্থদর্শন-চরিত, লখম- 
'গ্েবের নেমিনাহ-চরিউ ইত্যাদি। 



১২২ প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য 

দ্বাদশ শতকে দোমদেব জৈন তীর্থকর পার্খের উদ্দে্টে একটি দীর্ঘ কবিতা 
রচনা করেছিলেন। জিনদত্ব সরি ( ১০৭৫-+১১৫৪ ) বন্রিশটি স্তবকে কাল- 
স্বরূপকুলম নামক ভক্তিমূলক কাব্যগ্রস্থ রচনা করেছিলেন। এই জাতীয় 
রচনার আরও উদাহরণ হচ্ছে স্প্রভাচাধ রচিত বৈরাগাসার ও যোগিচন্ত্রের 

দোহাসার | 

দ্বাদশ শতকে রচিত অমরকীতিগণির ছকশ্মোবয়েস ( সং-ষটুকর্মোপদেশ ) 

নীতিশাস্ত্রের ওপর রচিত গ্রন্থ: এই জাতীয় আরও ছুটি রচনা অপদ্রংশ 
সাহিত্যকে সমন্ধ করেছে। একটি হচ্ছে লক্ষণ রচিত অণুবয়-রয়ণ-পঈউ 
( সং-অন্ব্রত-রবুপ্রাদীপ ) এবং অপরটি হচ্ছে মহেলর সরি বিরচিত সঞচমমপ্তরী । 

একটি মাত্র ধর্মনিরপেক্ষ গ্রন্থ অপহ্রংশ সাহিত্যে বর্তমান! সেটি হচ্ছে 

আব্দল রহমান বিরচিত সন্দেশরাসক ' লেখক মুসলিম তন্কবায় সম্প্রদায়ের, 
পিতার ন'ম মীরসেন ৷ সংস্কত প্রাক্তত ও অপহণশে তিনি সমান দক্ষ ছিলেন । 

২২৩টি স্বকে রচিত ছাদশ শতকের এই গ্রচ্গটির বিষয়বপ্ধ হচ্ছে মেঘদূভ 
ধরনের , নাক ভাগানেষণে বিদেশ যাত্র' করেছে এব" ভার উদ্দেশে তার 

পত্তী একট বাবনায়ীর মারকৎ পত্র পাঠাচ্ছে এই পত্রে বিপ্রলব্ধা রমণীর 

বেদন' আন্চিয স্ন্দরকপে ফুটে উঠেছে ১ 

লললতলল লবয়ধন্টুকোত।, হর বাদে গুপ্ত 2 হক্গাদন 72 0 জ18 2দ 5১, শপপাতলিব 

ভবিনয়ভুকহ ; শ্দ দল চু) 08591, উপতপ, 00, 19৭1থ1] দল 10, হেত ১দ২৩, 

ক্রেতন্দর পর্জপ্পঘাত ও লোগিলার। লাাত টাক 9 হিন্দী শন্ববানদহ সম্পাদনা £৯ উিত 065405 

১৯৩৭ , করিভডেব লনকুমারচর্িউ, সম্পাদনা চা) 050০1 ১০১৮, কনকাদারর করকতটরিউ, 

স্পপাকন। এ আন্ববাদ। 2.1 আয ১৯5) পুপলানা রণ দ্রুমতর উরি, অম্পীকশা ১.1 সি ৪5058 

১৯৩১, পজ্লদাশব দভপারাপ,। লম্পাদন ১15 ৬8194 ১১5৭-৩১ ১ পরশ্ণগলের লায়বুমাণচগ্রিত, 

লম্পাদনা 7.1. 091 ১৭৩০, রুমালাত নুনর পাছা, স্কিন! তু 08৮ ১৯জড 

শ্রপভাচাবের বেরুগালার লম্পান) ১00, ৬610৫8৫১৯১৮, আয়ুব পৌম5রিই। ম্পাদন। 

[. 0. 8159211১৯৫5, জনন তারের কাতশ্বকপকুলক, মম্পা্ষন' [5 টি. 21708 ১৯৩৭7 

আবদুল রঙ্কমানের সম্দেশরানক, সম্পাঙ্গনা ভিনবিজ্য় মুলি ১৯৪৪। আপজ'শ গ্রন্থমমূহের মুখা 

প্রকান্ক হিসাবে লিি জেন লিরিক, পাইকবাড় ওরিয়েন্টাল মিবিচ (বরোদ! ), ভাঙারকর 

শুরিয়েপ্টাল রিসার্চ উনপঠটিউট প্রস্কৃতি উল্লেখযোগা । 



মধ্য এপ্শিস্রা? জীন্ন ও আগপানন 

১) 'সুচলাঃ সংস্কত বৌদ্ধ সাহিত্য 
বৌদ্ধধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তিব্বত, মধ্য এশিয়া ও চীনে বিস্তিম্ন বৌদ্ধ 

সপ্্রদায়ের ধর্মগ্রস্থসমূছের প্রচলন ঘটে ! মধ্য এশিয়ায় প্রধানত সর্বান্তিবাদী 

বৌদ্ধমতের প্রাধান্ত ঘটে । তিব্বতে ও চীনদেশে মুখ্যত মহাযান সম্প্রদায়- 

সযূতই প্রাধান্য অর্জন করে ' অবশ্ট চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশের মাগে 
এবং পরেও কনফুলি এবং লাওৎ-এস গ্রবত্তিত ধর্মমতস্মূৃহ নহমান ছিল, 

যেগুলিকে অনলম্থন করে ধর্মীয় সাহিত্য বড় কম রচিত হয়নি । 

এই সকল স্থানে যে নকল গ্রন্থের অবশেষ বা অন্তনাদ পাওয়' গেছে তা, 

সবক্ষেত্রে ন! হলেও, মূলত সংস্কৃত এতিহা-মন্তলারী ' প্রায় সম্পূর্ণ বৌদ্ধ শান্্র- 
সমূহের সংকলন পাওয়া যাষ পালিভাষায়, সংস্কতে য পাওয়া তা একাস্থই 

বিক্ষিপ্ ধরনের , “বধ কোন কারণেই “হাক, সংস্কৃতে রচিত অধিকাশ নৌদ্ধ 

পুপি বিলুপ হয়েছে ' সংস্কৃত-সংস্করণ পালির অন্লাদ নয় ' বুদ্ধের মৃতু ও 

পালি ধর্মসছিতা রচিত হবার মধো বেশ কয়েক শতাব্দীর ফারাক বতমান 

নিশ্বাস করার সঙ্গত কারণ আছে যে পালি ও স"ম্কৃত, উভয় ভাষারই শংন্ত্রদমহ, 

কোন ভূতীয় ও বমানে বিলুপ স্থানীয় ভাষায় রচিত ( সম্ভবত মাগধ" ) 

আদি সংস্করণ থেকে গৃহীত হয়েছিল । সকাশ্রিবাদীদের মধ্যে পালি নিকাধ 

সমূহের অন্ুজূপ আগমশাস্ত্রসমূহের প্রচলন ছিল এবং তাদেরও সাতটি অভিধর্ধ 

গ্রন্থ বর্তমান ছিল । মুলপর্বান্তিবাদীছের বিনযুপিটকের অনেকটা অংশ গিলগিট 

পাপ্লিপিসমূহে রক্ষিত হদেছে, যার সঙ্গে পালি বি-্য়পিউটকের বৈসাদশ্টা 

বহুক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয়! 

সংশ্কৃহে বা বিশ্র সংস্কতে রচিচ গ্রস্থসমূহের যধো কয়েকটির পরিচর দেওয়া 

প্রদোজন । প্রথমেই আছে মহাবস্থর কথা যা বৌক্ধ লোকোত্তরবাদী সম্প্রদায়ের 

বিনযুপিটক হিসাবে কল্পিত, যদিও বিষধবস্ত্রর নৈচিত্রো এই গ্রন্থটিকে বৌছ- 

ধরের সকল ,দিকেরই সারমর্ধ হিদাবে অভিহিত করা যয, মিশ্র সংস্কৃতে 

রচিত ললিতবিস্থর বুদ্ধের জীবনী অবলঞ্ধদে বচিত। এ ছড়া আছে অঙ্থ- 

ঘোষের বৃদ্ধটরিত ও মৌন্দরাণন্দ, আযপৃরের জাতকমালা, এবং বিশাল 
অবদান লাহিত্য । বৈপুলা স্থত্র নামে. কখিত নয়টি গ্রন্থ মহীযানী বৌদ্ধদের মূল 



১২৪ প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য 

ধর্মগ্রন্থ হিসাবে স্বীরূত যেগুলি হচ্ছে যথাক্রমে অষ্টসাহম্রিকা-প্রজ্ঞাপার মিতা, 
সন্বর্ধপুগ্তরীক, ললিতবিস্তর (পূর্বে উল্লিখিত ), লঙ্কাবতার, স্থবর্ণপ্রভাস, গগ্ুবুাহ, 
তথাগতগুহ্ক, সমাধিরাজ এবং দশভৃমীশ্বর | এই সকল গ্রন্থেরই চৈনিক 

অন্গবাদ বতমান। 

তিকবতে ভারতীয় বৌদ্ধ গ্রন্থনমূছের মনুবাদের একটি বিপুল সংগ্রহ বর্তমান । 
গ্রন্থ গুলির সংখ্যা ৪.৫৬১৬টির৪ বেশি এই সংগ্রহ হুভাগে বিভক-_কাঞ্জুর ও 

তাঞ্চুর। প্রথম সংগ্রহে জাছে ১১১০৮টি গ্রন্থ, বিষঘুবস্ত অন্রসারে যেগুলিকে 

সাত ভাগে ভাগ করা হয়েছে__বিনয়, প্রজ্ঞাপারমিতা, বুদ্ধাবতংসক, রাত্ত্কুট, 

হ্ত্। নিধাণ এবং তন্ত্র: দ্বিতীর সংগ্রহে আছে ৩,৪৫৮টি গ্রন্থ, বিষয়বন্থ 

অনুযায়ী সেগুলি ছুভাগে বিভক-_তন্ত্ব ও সুত্র 1১ 

তিববতে যে সকল বৌদ্ধ পুথি রক্ষিত আছে সেগুলির অধিকাংশ ভারতীয় 
সংস্কৃত বৌদ্ধ শান্ত্রসমৃহের শন্ুবাদ তিব্বতী পণ্ডিতদের স্বাধীন রচণাসমূহ-_ 

যেমন বু-তোন ব' তারনাথের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ইত্যাদি_-পরবততী কালে 
রচিত ।! কিন্তু অন্রবাদ হলেও সেগুলির মূল্য অসীম, কেননা যে সংস্কৃত রচন।, 

সমূহের অন্থবাদ ঠিসানে নেগুলে পরিচিত, সেই যূল রচনাগুলি বছদিন বিলুপ 

হয়েছে! সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থ বলতে আমরা ষ! বুঝি তার চোদ্দ আনাই সংস্কতে 

অনুপস্থিত, তা একমাত্র পাওয়া যায় তিক্ততা অথবা চৈনিক অনুবাদে 

ছিতীয়ত, বৌদ্ধ শাস্ত্রের তুলনামূলক বিচারের ক্ষেত্রে তিব্বতী শ্বত্রসমূহের মূলা 

অসাধারণ। 

চীন' ভাষায় অনুদিত বৌন্ধগ্রন্থের সখা অজন্ব। বিখ্যাত জাপানী পণ্ডিত 

বুনইফু নান্জিও ষ্টার তালিকার ১,৬১১টি গ্রশ্থের উল্লেখ করেছেন, বিষয়বস্বর 

ভিত্তিতে যেগ্চলিকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে : স্ুত্রপিটক, বিনয়পিটক, 

অভিধর্নপিটক এব বিনবিধ। শমারও একটি তালিকা, যা হোবোগিরিন 

(138505%% ) নাষে কথিত, ২,১৮৪টি গ্রস্থের উল্লেখ করে। এইগুলি ৫৫ 

খণ্ডে মৃদ্রিত হয়েছে (তাইশে! সংক্ষরণ ) এবং চীন ও জাপানে রচিত আরও 

বনু গ্রন্থ ২৫টি অতিরিক্ত থণ্ে স্থান পেয়েছে । জাপানে সমগগ চৈনিক 

১ তিবরতী-সংগ্রতের হাস পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করেন 0. 09:0661 (19)2-5), 

পরে ভার একটি নিদেশিকা। প্রন্থত করেন 10. 15108 (1933) 8206710176 প্র» 2207187 

20965 12 024219886 262. 02048257 এই শিয়োনামায় | সম্প্রতি ডঃ অলক চট্টোপাধায় 

একটি নুতন তালিক! উতরাজীতে প্রকাশ করেছেন 2 0221086০751 200 107)87 (1971) 



মধ্য এশিয়া, চীন ও জাপান ১২৫ 

ত্রিপিটকের তিনটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ বর্তমান, তাইশো সংস্করণের অতিরিক্ত ২৫ 

খণ্ড সহ। মাঞ্চুরীয় ভাষাতেও চৈনিক ত্রিপিটকের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ আছে? 
তিব্বতী তাঞ্চুরের একটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ আছে মঙ্গোলীয় ভাষায় ।১ 

২॥ মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধ সাহিত্য 
মধ্য এশিয়ার খোটান থেকে মার্ক অরেল স্টাইন এবং তুরফান থেকে 

গ.নভেডেল এবং ফন লে কোগ অনেক বৌদ্ধ পাণগুলিপি আবিষ্কার করেন 

বর্তমান শতকের গোড়ার দ্রকে | সেগুলি পরবর্তা কালে সম্পাদন] ৬ প্রকাশ 
করেন লেভী ও ভ্যালে পুঈ।। এখান থেকে প্রাপ্ত ২৬টি বৌদ্ধ পুথির অবশেষ 
এবং কনি যাতৃচেট রচিত ছুটি স্োত্রের সম্পাদনা ও অন্বাদ, ওই একই 
বিষয়ের উপর রচিত অন্থত্র প্রাপ্ত রচনাবলীর সঙ্গে তুলনামূলক বিচার সহ, 

ছোয়ার্নলে, লুডার্স, পাজিটার ও টমাসের প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হয়। মধ্য এশিরা 
থেকে প্রাপ্ত সংস্কৃত রচনাসমূহের মধ্যে অশ্বঘোষের সারিপুত্রপ্রকরণ এবং কুমার- 

লাতের কল্পনামগ্ডিতিকার অবশেষ প্রকাশ করেন লুডার্স যথাক্রমে ১৯১১ ও 

১৯১৬ ব্রীষ্টান্দে । সর্বান্তিবাদী সম্প্রদায়ের ভিক্ষণীপ্রাতিমোক্ষের সম্পাদনা 

করেন ভাল্ড স্মিট (১৯২৬)। তীর সম্পাদিত বৌছ্ছ স্থত্রসমূহের প্রথম 
খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৩২ ্রীপ্াবে ৷ ধর্মত্রাতের উদানবর্গের প্রাপ্ত অংশসমূহের 
সম্পাদন! ও প্রকাশ ঘটান যথাক্রমে পিশ চেল (১৯০৮), লেভী ও পু 

( ১৯১*-১২ )। পরবতী কালে হফমান এব" ভাল্ডফ্মিড্ট মধা এশিয়ায় প্রা 
সংস্কৃত পুথিলমূুহের অবশেষ গুলির উপর তুলনামূলক গবেষণা করেন । 

কিন্ত সংস্কৃত ছাড়াও মধা এশিয়ার স্থানীয় ভাষাসমূহে বৌদ্ধধর্মের উপর 
অনেক কিছুই রচিত হয়েছিল। তদুপরি ওই সকল ভাষায় অনূদিত গ্রন্থের 
সংখ্যা বড় কম ছিল না। যে সকল মধা-এশীয় ভাষাঘর এই সব রচনাবলী 
পাওয়া গেছে সেগুলি হচ্ছে কুচীয়, খোটানী, মোগডীয় এবং উইগ্রন্র । কুচীয় 

ভাষায় রচিত পাুলিপিসমূহের যে সমস্ত অংশ পাওয়া গেছে সেগুলি 

সম্পাদনা! ও প্রকীশ করেন দিলগা লেভী।২ অস্থরূপভাবে খোটানী ভাষায় 

১1 (010০5 5106 89808) 87000 7876561 78515600705 7 জু হত 0 08170655 

134241859, 00,205-05, 

৬1 608176012.51907146, 1911, ৬1], 00 038 7, 54300771912, ৯ ৮ 

01 নি; ০৮175101616 10721 5582810 5০0০8009» 2913, 00১, 109 8: এছাড়া হু হ20৩া021ণ 

সম্পাদিত 84974501% 1871275, ৬০8, 1, 1916 70, 357 এ 



১২৬ প্রাচীন বিশ্বসাহিতা 

প্রাপ্ত রচনাসমূহ্র সম্পাদন! করেন স্টেন কোনে এবং হোয়ার্লে ।১ খোটানী 
ভাষায় রচিত ধর্ধপদের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন এইচ, ভবিউ বেইলী 
(১৯৪৫ ) যিনি পরে এক খণ্ডে খোটানী ভাষায় বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত যা কিছু পাওয়। 
গেছে প্রায় তার সবটুকুই প্রকাশ করেন ( ১৯৫১)। বেষ্সস্তর জাতকের একটি 
সোগভীয় সংস্করণের সম্পাদনা ও অনুবাদ করেন আর. গমতিয়ো।২ বৃটিশ 

যিউজি্নষে যে সকল লোগতীয় পাওুলিপি রক্ষিত আছে সেগুলিকে দুই খণ্ডে 

প্রকাশ করেন আর রাইষলেট, যার প্রথম খণ্ডটি ( ১৯২৮ ) বৌদ্ধ পুথি সংক্রান্ত । 
পরবতী কালে তুরফান-সংগ্রহের সে'গডীয় পাওুলিপিগুলি প্রকাশ করেন ডব্রিউ 

“লনৎস (১৯৩০)! বেনডেনজাইট ২৩টি সোগভীয় পুঁধির সটাক অলনাধ 

প্রকাশ করেন ১৯৪৪৫ ত্রীষ্টান্দে। খোটানী ও নোগডীয় রচনাসমূহের এতিহামিক 

গুরুত্বের নিজ্ঞানসশ্বত মূলারন করেন জার্মান পর্তিত ই, লয়মান তার উত্তর 

আর্য ভাষা ও সাহিতা? (১৯১১) এব" 'বৌছ্গ সাহিতা (১৯১৯) শাক গ্রন্থ- 

দ্বয়ে। তার গবেষণ'লমহকে অবলম্বন করে উত্তরকালে এম, লন্গমান 'শ্ক- 

বৌদ্ধ নীতিমূলক কবিত'' ভ্রার্ধান ডাষায় প্রকাশ করেন। উইগির ভাদাতেও 
অনেক প্রাচীন বেদ পাধির 'মনশেষ হানিক্কত হয়েছে! উইখর ভাষামু 

অনদিত স্বর্ণ প্রভাস হ্ত্রের জারান শভুবাদ প্রকাশ করন ডরিউ, কছলো 

। ১৯১৩-১৫, ১৯৩০) এ দাঁড়া এইচ. তঙ্লানের ১ এব এন, ডরিউ, কে, 
মুয়েলারও বহু উই গুরীর পুর্থর অন্যশম উদ্ধার ও প্রকাশ করেন। [17717157 

31.,71555 এবং 010 1৮57 £ঈরিজদ্ধয়ে ছরিউ বাঙ্গ এবং এ, ফন গাবাইন যথা 

ক্রমে লহ উইগুরীছ পুশ অনশেন প্রকাশ করেছেন! 

৩॥ বহির্ভারভে বৌদ্ধধর্মের বিকাশ 
ভারভতবরের নাউরে বেভিন্ন দেশে কিভাবে লৌক্ষধর্ষের বিকাশ ঘটেছিল "হার 

ঈতিতাস এলাতিশ তিলে নল কলর পুত পন আলিশা। 2] জাল কয়েকটি 

কষা! কল' চলতে পাতে বকরের চই ধারার নম ঘকতলেতী জাতনন-িনযান 

ঘরালঠ বনকাশ ঘতেনল। পক্ষারে 

সি'হল, বক্ষকেশ, লাশ, কগগেিগা এব ববদপে প্রাধানা গেছি ও খল 

22 ২ ০ ও মভাদান । অপ শিদান এই দু 

সস 

চির 10052. 00257 10 তা 0, 9৮15, 
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বিভিন্ন হীনযানী সম্প্রদায়সমূহের এবং তিব্বত, সিনকিয়াং, কোরিয়া, চীন ও 
্াপানে মূলত মহাযানী সপ্রদায়সমূহের ৷ বহুক্ষেত্রেই এই সব দেশের স্থানী় 
ভাষায় বৌদ্ধ শান্্মূহ রচিত বা অনুদিত হয়েছিল । 

সিংহলী গ্রন্থ মহাবংস এবং হিউয়েন সাং-এর বিবরণের সাক্ষ্য থেকে. জানা 

যায় যে সম্রাট অশোকের পুত্র মহিন্দ সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন, এবং 
তৎকালীন সম্রাট তিম্সের প্রচেষ্টায় তা সেখানে জনপ্রিয় হয়। সেই হিসাবে 
্রীষ্টপৃ্ দ্বিতীয় শতক থেকে েখানে বৌদ্ধধর্মের সচনার যুগ একথা বলা যেতে 

পারে। ঠিক কবে থেকে বৌদ্বধর্ষের শ্বত্রপাত ব্রহ্মদেশে ঘটেছিল তা বলা 

যায় না, তবে বর্তমান প্রোম শহরের ছর মাইল উত্তরে হামাওয়াজা গ্রামে প্রা 
ষ্টার মঙ্গ শতকের কয়েকটি লেণমালায় পাসি বৌদ্ধ গ্রস্থলমূহ থেকে উদ্ধৃতি লক্ষ 

করা যায়! থাইল্যাণ্ডে বৌদ্গধর্ধের স্ত্রপাত হছেছিল সম্ভবত্ত আরও কিছুকাল 
আগে থেকে, আম্রমানিক হ্বাইীর প্রথম মথনা দ্বিতীঘু শতক থেকে । প্রহ্ুতাত্বিক 

এবং টৈনিক বিবরণস্মূহের শাক্ষা অনুষায়ী কাম্বোডিয়ার নৌন্বধর্মের শত্র- 

পাতের কাল আস্রমানিক পঞ্চম শতক, ঘবদ্বীপ ও ইন্দেনেশীয় ভখণ্ডের ক্ষেত্রেও 
তাই | ভিছ্বেতনাম (চম্পা) ও যালদেশিয়ায় মূলত মহাফান শ্াধাই প্রাধান্ত 

লাভ করেছিল। ডিবেতন'মে গ্রাঈীঘ তৃতীয় শতক থেকে বৌদ্ধধর্মের বিকাশ 

ঘটেঠিল, মালয়েশিঘ়ায় পঞ্চম-ষ্গ শতক থেকে! কোরিয়ায় লৌদ্বধর্ষের নিকাশ 

ঘটেছিল চৈনিক প্রচারকদের ছারা ্রীষ্টায় চতুথ শতক থেকে 

তিব্বতে যূলত নেপ'লী ও চৈনিক প্রভ'বের কলে বৌদ্বধহের অন্প্রবেশ 
ঘটে এবং সপুষ শতকের সমাট অআন-সান-গাম্পোব প্রচেষ্টা তা অচিরেই 

সেপানকার রাষ্রিয় ধএ হয়ে ঈাড়ায়। ভার পঞ্চম উত্তরাধিকারী হী-অ্রন-ল্দেংসান 

( *৫৫-৭৯৭ প্রাঃ) নালন্দার বিখাত নৌদ্ধ পণ্ডিত শাহ্বরক্ষিতকে তিব্বতে 

আহবান করে আনেন। শাস্করক্ষিত এসং তংশিষ়া তমলশীলের প্রচেষ্াঃ আনেক 

বৌচ্ছ গ্রস্থের স্মহুলাদ ও তালিকা প্রণনে সম্ভব হয়েছিল। ৮১৪ গ্রষ্টাক নাগাদ 

বিখ্যাত নংস্কভ-তিব্বতী অভিধান মহাবাষ্পট€ সংকলিত হর়। পরব ছুই 

শতাবী ধরে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অপরাপর কারণে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের 

সঠিক অনুশীলন প্রচগ্ডভাবে বাহত হয়। এরই ফলে কিক্রমশ্শিলা মহার্বিহ'রের 

আচাধ দীপস্কর শ্রচ্জান অতীশকে তিব্বতে আমন্ত্রণ জানানো হয় এক দশ 

শত্তকে, ঘিনি সেখানে কার্ধত নৃতনভাবে বৌদ্ধধর্মের প্রচার করেন। 

মধ্য এশিয়া বৌদ্ধ সাহিত্যের অবশেষলমূহের কথা বলা হয়েছে। ঠিক 



১২৮ প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য 

কবে থেকে মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ঘটেছিল তা! সঠিক বলা যায় না। 
খোটানী কিংবদস্তী অঙ্যায়ী আহুষানিক ২৭* খ্রীষ্টপূর্বাকে অশোকের পুত্র কুন্তন 

সেখানে একটি রাজা স্থাপন করেন এবং তার পৌত্র বিঅয়সম্ভবের চেষ্টায় সেখানে 
বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ঘটে । আর্য বৈরোচন ছিলেন তার গুরু। প্রথম বৌছ্ছ 

মঠ সেখানে নিশ্রিত হয় ২১১ খ্রীষ্টপূর্বাবে । খোটান থেক্কে বৌদ্ধধর্মের 
বিস্তৃতি ঘটে দক্ষিণের নিয্না, কালমাদনা ( চেরচেন ), ক্রোরাইন। (লৌলান ) 

এবং চোল্ুকে (কাশ্গর ) এবং উত্তরের ভারুক ( অক্ষু), কুচা, অগ্নিদেশ 

( কারাশহর ) এবং কাও-চাঙ্গ-এ (তুরফান)। এই সকল কেক্দ্রের মধ্যে 

পরবত্তী কালে কুচা অধিকতর প্রমিদ্ধ হয়েছিল, এবং চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রসারের 

মূলে কুচার ভিক্ষুদের বাঁপক ভমিক। ছিল বলে অন্নমান করা হয়। 

চীন ও ভ্ঞাপানে বৌগ্্ধন্জের নিকাশের কথা আমরা ম্বতন্ত্রভাবে আলোচনা 

করব। 
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চীনে বৌদ্ধধর্মের স্থচনা নিয়ে অনেক কিংলদন্ঠী আছে; একটি কিংবদন্তী 

অন্রবায়ী ২১৭ খ্রীষ্টপৃবান্ধে কয়েকজন ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষু চীনের তৎকালীন 

রাজধানী সেন-শিতে উপস্থিত হন এবং লৌদ্ধধর্জের প্রচার করেন। আর 

একটি কিংবদস্তী অনুযায়ী আঙ্গমানিক ১২২ গ্ীষ্টপৃধান্ে চীন সম্রাটের নিকট 

একটি মোনার বুন্ধমৃতি আনীত হয়, আর তখন থেকেই বুদ্ধ উপাসনার স্থচনা। 

তৃতীয় একটি কিংবদন্তী অন্য আভমানিক ৬১ খ্রাইান্দে হানব'শীদু চীন 

লমাট মি" হ্প্পে একজন সোনালী মান্তষকে দেখেন ধিনি গৌতম নুদ্ধ ছাড়া 
আরু কেউ নন। সম্রাটের আদেশে তখন চতুদ্দিকে দূত প্রেরিত হয়, এবং 

তার! বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত ও সাধক ধর্ণরতু ও কশ্যপ মাতঙ্গকে সতাটের 

সাধনে উপাস্থত করেন। তীরা বনু লৌদ্ধ গ্রন্থ সঙ্গে করে নিযে এসেছিলেন, 

এবং সম্রাট কর্তৃক নিষিত “শত শব সংঘারামে সেগুলিকে চীনাভাঘায় অনুবাদ 

করা হয়। এই সংঘারামটি কালক্রমে বৌদ্ধ শান্তর অন্সীলন ও শনুবাদের 
কেন্দ্র হয়ে দাড়ার । এবানেই মহাষ্ম। সে-কাও (লোকো তম ) বৌদ্ধ শা সংগ্রহ 

ও অন্থবাদ করেছিলেন গ্রীষটীয় দ্বিতীয় শতকে | তৃতীয় শতকে সেং-হুলু (সংঘভদ্র) 
নানকিং-এ একটি সংঘারাম স্থাপন করেছিলেন! বৌদ্ধ শান্্রসমূহ্র অহৃবাদে 

তার যথেষ্ট অবদান আছে। ফা (ধর্মরক্ষ) সংস্কৃত মহাধানী গ্রন্থ গুলিকে 
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চীনা ভাষায় অনূদিত করেছিলেন । শোনা যায় ইনি ছত্রিশটি ভাষান্গ স্ুপণ্ডিত 
ছিলেন। ইনিও তৃতীয় শতকের লোক । 

এই সকল পণ্ডিত ও ধর্মপ্রচারকের চেষ্টায় অচিরেই চীনে বৌদ্ধধর্মের 
ভিত্তি শুধু দৃ়ই হয়নি, সেখানে কমপক্ষে আটটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল 
-চান বা ধ্যান, বিনয়, তন্ত্র, বিজ্ঞানবাদ, সখাবতিব্যুহ, অবতংসক, মাধ্যমিক 
এবং তিয়েন-তাই। অষ্টম মতবাদটির উদ্ভব প্রথম সাতটির সংঘাত ও সমন্বয় 

থেকে, এবং বর্তমানে এইটিই চীনে লৌদ্বধর্মের প্রতিষ্ঠিত বূপ। শ্রীস্টীয় চতুর্থ 
শতকের মধ্যেই চীনে বৌদ্ধধর্মের পাকাপাকি প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছিল। উত্তর 

চীনের দশ ভাগের নয় ভাগ মাহ্ছযই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বৌদ্ধধর্ম 

যেকি বিপুল বেগে চীনদেশকে প্লাবিত করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় 

স্রষ্টা দ্বিতীয় শতকে মৌ-তস্্ কর্তৃক রচিত একটি গ্রন্ছে যেখানে কনফুসীয় ও 
তাও ধর্মের তুলনায় বৌদ্ধধর্মের েচ্ত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছিল । 

এইভাবে চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রসার লাভের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধের জন্মভূমি 
ভারতবর্মকে দেবার জঙ্ক চৈনিক ভক্ত ও সাধকের! অনেকেই আগ্রহশীল হন। 

২৬৯ খ্রীষ্টাবধে চু-সে হিং প্রথম ভারত অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন, অবস্থা 
ভারতে আপার যোগ তার হয়নি । পধিমধ্যে খোটানেই তার দেহাস্ত হুয়। 
৩০৯ খ্রীষ্টাব্ষে ফা-হিয়ান পাঁচজনের একটি দল সমেত ডারত অভিমূখে যাত্রা 

করেন, কিন্তু তিনি একাই শেষ পরধন্থ ভারতে আসতে সক্ষম হন। ভারত 

সম্বন্ধে তিনি একটি নিশদ নিনরণী রচনা করে গেছেন, নাম ফো-কৃ-কি। 

স্তাকে অন্নসরণ করে ভারতে এসেছিলেন পাও উন (৪০৪ গ্রী:), ফা-ওক্ 

(৪২০ খ্রাঃ ) এবং আরও অনেকে | তাংবংশের রাজত্বকালে বিখ্যাত হিউফ্েন 

সাং ভারতে এসেছিলেন। তিনি যাত্রা করেছিলেন ৬২৯ শ্রীষ্টান্দে এবং 

ভারত ভ্রমণ সমাপ্ত করে তিনি চীনে ফিরে যান ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্ে। তার বিখ্যাত 

ভারত বৃত্বান্থের চৈনিক নাম সি-ইউ-কি। এ ছাড়াও তিনি ৭টি বৌদ্ধ প্রস্থ 
চীন! ভাষায় অন্থবাদ করেছিলেন । তিনি ভারত থেকে বহু গ্রন্থও চীনে নিচ্ছে 

গিয়েছিলেন। তার দৃষ্টান্তে অঙ্প্রাণিত হয়ে আরও ৬* জন চৈনিক পণ্ডিত 

ওঁ ধর্মজ্জ ভারতে এসেছিলেন। এদের মধ্যে বচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন 

ই-লিং। ৬৭৩্ত্রীতান্দে সমুত্রপথে তিনি ভাআ্রলিপ্ি বন্দরে অবতরণ করেন। দশ 

বছর নালন্দায় বান করার পর তিনি ৪** সংস্কৃত পাওুলিপি চীনে নিয়ে যান, 

এবং সেগুলি থেকে কয়েকটির অহ্বাদও তিনি করেছিলেন । ভারত ও ছক্ষিণ- 
বি--৯ 
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পূর্ব এশিয়ায় আচরিত বৌদ্ধধর্মের উপর তিনি একটি প্রাষাপ্য গ্রন্থ রচন! 
করেছিলেন। তা ছাড়া যে ৬ জন চৈনিক পরিত্রাজক ভারতে এসেছিলেন 

তাদের সকলের জীবনীও তিনি রচনা করেছিলেন কিস্তুতার সর্বাপেক্ষা 

উল্লেখযোগ্য কী হচ্ছে সংস্কত-চৈনিক অভিধান। 

ভারত থেকে যে সকল পণ্ডিত গ্রীষ্রীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে চীন দেশে 

গিয়ে বৌদ্ধ শাস্রগ্স্থমমূহ চীনা ভাষায় অন্বাদ করেছিলেন তারা হচ্ছেন 
কুমারজীব, সংঘূতি, গৌতম, সংঘদেব, পৃশ্যব্রাত, বিমলাক্ষ, বুদ্ধজীব, ধর্মমিত্র, 
ধর্মযশ, গুণবর্মা ইত্যাদি; ষষ্ট শতকে জিনগুপ্ত, পরমার্থ, ধর্মগ্ুপ্ত ও বোধিধর্ম ; 

সপ্তম ও অষ্টয শতকে প্রভাকরমিত্র, বোধিরুচি, বজজজবোধি, অমোঘবজ্জ 

ইত্যাদ্দি। সত্য বলতে কি, এত ব্যাপক আকারে অন্থবাদ-প্রচেষ্টা কোন যুগে 
কোন কালে দেখা যাঁ়নি। যহাযানী বৌদ্ধদের বিপুলাজ্তন সংস্কত শান গ্রস্থের 
অস্তিত্বের কথা হয়ত আমরা ক্তানতেই পারতাম না, যদি না সেগুলির চৈনিক 

অনুবাদ থাকত । চীনা ভাষায় অনূদ্দিত সংস্কৃত গ্রস্থলমূহের সর্বপ্রাচীন তালিকা 

খ্রীহীয় ষষ্ঠ শতকে রচিত হয়েছিল। ওই তালিকায় ২,২১৩টি গ্রন্থ স্থান 

পেয়েছে । ওই শতকেই সম্রাটের আদেশে যে তালিকা রচিত হয়েছিল তাতে 

৫,৪০*টি গ্রন্থের উল্লেখ "মাছে | তাং যুগে আরও একটি তালিক। প্রণীত 

হয়েছিল । কাঠের বরকে গ্রন্থগুলি ছাপা হতে শুরু করেছিল ৯৭২ ত্রীষ্টান্ 

প্খকেই | 

ধর্মগ্রন্থ ছাড়া অপরাপর ভারতীর গ্রন্থও চীনা ভাষায় অনুদিত হয়েছিল, 
যেষন জ্যোতিষশাস্ত্সম্পকিত নবগ্রহসিঙ্কান্থ, শিশুচিকিৎসা-বিষয়ক রাবণ- 

কুষারচরিত, প্রভৃতি 1 বৌন্ধধর্ধংক্রাস্থ চৈনিক গ্রন্থলমূহের শতকরা নব্বই 
ভাগই সংস্কৃত থেকে অনুবাদ 1১ 

১। প্রনোধচন্ত্র বাগচী, 26:04710%20082281986 75108156 (0927, 1938 ) ১1745 

272 07174 (1944); 77106886,1 ৮০772673200. 08824715010 2872075 
(1886): 17. 47011687275 2795515 ০1782-716% (1923) 7 55 9651, 5598-21 

/94227550 260145 01 11261476561 08010 €(1858% 0 5 76 ০ 21627 258 6৮17৫ 

57477286৮47 150 (1585) ৮ উড 80665, 07 8০5 07872745 7725215 25 115425, 

2 %01$ € 2904-05 ) : হিউয়েন লা-এর বিবরণীর প্রথম অনুবাধ করেছিলেন ও. 131165 
€1857-58) : 00958157168, 41670776 ০017700561 ৫ 1160০974646 14 81254207031 

1278 285 2৫5 26178728651 2778 665 9৪701125676 07261115101 2273 165 7593 তো 

0০০5৫254, 201 17578 (1894) 57১11555805, 22604 09424715818 ৫$ 
17700/7352 ৮ 175158 2754 066 94919 81077761280 89 14155801895 8. 5/26 

(0568108%66 0 $76 088565৫ 117752£4 (18583 0), 
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৫8 কনফুলীয় সাহিত, 
চীনে বৌদ্ধধর্মের বিকাশের আগে সেখানকার স্থানীয় ধর্মমতসমূহ মোটা সু 

ছুটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল, কনফুসি-স্থা ও তাও (দও )-পস্থা, এবং এই 
ছুটি ধারা বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি বরাবরই সক্রিম্বভাবে তাদের অস্তিত্ব বজার 
রেখেছিল । মহাত্মা কনফুসিয়াসের ( চৈনিক উচ্চারণ কুঙ্-ফু-ৎস্থ যার অর্থ 

প্রতু কুঙ্গ ) আদি জীবনীকার ছিলেন স্হু-মা-চিয়েন ( ১৪০-৮০ স্রীষপূর্বা্দ ) 
ধার সি চি (91:10 0৮3) বা এ্রতিহাপিক নখিপত্র নাষক রচনা থেকে জানা 
যায় ঘে আন্মানিক ৫৫২-৫১ খ্রীপ্পূর্বান্দে কনফুসিয়াস লু-রাষ্ট্রের চ্যাঙ্গ পিঙ্গ 
জেলার চৌ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। শার পিতার নাম স্ু-লিয়াং-হো এবং 
মাতার নাম ইয়েন । শৈশবেই তিনি পিতৃহীন হন, এবং দারিত্যের কারণে 

অল্লবয়মেই একজন জমিদারের অধীনে কর্ণ গ্রহণ করেন। উনিশ বছর 

বয়সে তার বিবাহ হয়। যন ভার লর়ল তিরিশ বছর, তার পাগ্ডিত্যের 
খাতিতে মার হয়ে লুরাষ্ টের বৃদ্ধ মন্ত্রী “মঙ্গ গি-ৎসে (1508 [781-629 ) 

তাকে তার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রের শিক্ষ- ও পরামর্শদাতা হিসাবে নিযুক্ত করেন । 

এদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দেশের প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠটানসমূহ 

জাননার উদ্েশ্যে হোনান প্রদেশের লোয়'ঙ্গ শহরে যাত্রা! করেন । ভ্রমণকালে 

তার সঙ্গে তাও-ধর্মের বিখ্যাত আচার্য লাও-তম্থর সাক্ষাৎ হয়েছিল এরকম 
জনশ্রুতি আছে । এই সময় তার কিছু শিক্পা ও অন্থগামী গড়ে ওঠে। চি 
প্রদেশের শাসক চিং কনফুসিয়াসের হাতে গুরুতর শ্াসনকাধের দায়িত্ব অর্পণ 

করেন, কিন্ত ভার জনকল্যাণমুখী কাধকলাপ চিং-এর পছন্দ না হওয়ায় তাকে 

ন্তিনি নরখান্ত করেন । অতঃপর কনফুলিয়াল নিজ রাষ্রী লুতে ফিরে আসেন 

এবং সেখানকার প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন। এখানে তার ছয় বছরের 
কর্মজীবনে (৫০১-৪৯৫ শ্রী:পৃঃ) তিনি লুকে সর্বযুগের সর্বকালের আদর্শ রাই 
হিসাবে গড়ে তোলেন, কিন্ত ভা করতে গিয়ে তাকে যে বাধার সম্মুখীন হতে 
হয় তারই পরিণামে শেষ পর্যস্ত তাকে বিদায় নিতে হয়। জীবনের অবশিষ্ট 

দিনগুলি তিনি লোকশিক্ষার কাজে বায় করন এবং তার অন্থগামী একটি 

বিরাট সম্প্রদায় তার জীবনকালেই গড়ে ওঠে । ৪৭৮ খ্রীষটপূর্বাব্ধে ৭৩ বছর 

বয়সে তার মৃত হয়। 

_১। স্হ-মা-চিয়েন-রচিত সি চি-র ন্বাঞ্ধ করেল চু. 008৮1065185 776770ঠ6$ 

1150714৫44৫ $৫-744-75র, 5 ৬০18, 1895-1905. এই গ্রন্থের ৪৭তম অধ্যায়ে কনফুসিয়ানের 
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কনফুসিয়াস ছিলেন মূলত নীতিবিদ্ ও দার্শনিক, বিশ্বপ্রকৃতি ও মালব- 
প্রকৃতির পারম্পরিক সম্পর্কের উপরেই যিনি সর্বাধিক গুরুত্ব ছারোপ 
করেছিলেন। প্রচলিত অর্থে ধর্মগুরু বলতে য। বোঝায় তা তিনি ছিলেন না। 
তার ধারণ ছিল, প্রাচীন প্রথা! ও বিশ্বাসগুলিকে অবলম্বন করেই মানুষের 
আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভবপর । রাষ্রনীতি, অথব্যবন্থা ও সামাজিক সম্পর্কসমূহ্ের 
প্রশ্নে তার নিজস্ব মতামত ছিল । কনফুসিয়াসের মৃত্যুর একশো বছরের যধ্যেও 

তার মতামতসমৃহকে অবলম্ধন করে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের উত্তব হয়নি, 

তবে কিছু কিছু দার্শনিক গোঠীর স্্ি হয়েছিল এবং এরা যে সকলেই 

কনফুসিয়াসকে অন্থমরণ করতেন তাও নয়। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন 

মো-তস্থ ধিনি কনফুনিয়াসের অল্পপরবর্তী ছিলেন (৪৭৮-৩৮১ শ্রী: পৃঃ)। 

মো-ৎন্থুর যতবাদে জনকল্যাণের বিষয়টি সরধাগ্রে স্থান পেয়েছিল, তদুপরি তিনি 

ছিলেন প্রচণ্ড যুদ্ধবিরোধী 1৯ 

কনফুসিয়াসের মতবাদসমূহকে একটি স্ুনিদিষ্ট আকার দেন মেঙ্গ-ংনু 
( ৩৭২-২৮৯ তীঃ পৃঃ) এবং হস্ননতন্থ (৩১৯-২৩৫ খাঃ পৃ) 1 মেঙ্গ-ৎন বা 

মেনসিয়াসের সবচেয়ে বড় কুতিত্ব হচ্ছে তিনি প্রচলিত চৈনিক শান্ত্গ্রস্থমমূহকে 

বিষস়্বন্ধ অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করেন, এবং তার শিক্পুবর্গের 

সহায়তায় কনফুসীর দু্টিকোণে জগৎ ও জীবন সক্দ্ধে সাতখণ্ডে একটি বিরাট 
্রস্থ রচনা করেন যা তার নামানতলারে েন্গ-তস্্র বা মেন-শি নামে পরিচিত। 

মেঙ্গ-ৎন্ুর উত্তরাধিকারী ছিলেন হস্থ*ংস্থ যিনি কনফুসিয়াসের তবসমুহকে 
একটি সুনিদি্ দার্শনিক পঞ্ছতির মধ্যে নিয়ে আসেন । তিনি ছিলেন মেঙগ-ৎনুর 

তীত্র সমালোচক 'এলং তার শিভদ্ব মতবাদ ছিল এই যে মাহম প্রকতিগতভাতে 

মন্দ, তার ভালত্ব অঙ্গিত ৪৭ ছাড়া আর কিছু নয়। হ্থন-ৎসর রচনাবলীর 

অনেকটা অংশহ পাওঘ্ধা! গেছে যার উংরাজী অনুবাদ করেছেন হোমার 

ডুবস।৭ 

জীবনী বণেত হয়েছে, এস থণ্ড, পু ১৮৩৩৮ 12 অংশটুকর পুনবাছ ভানাজ অনুবাদ কর্েছিতছেশ 
[1০081710 ৬৬111)5115 চার 00178075070 00110801917757, 000,350, 2% যা এখান 

বাবহাত হয়েছে। 
১। 0178 %৮-1510, 12 8560) ০ 017077656 28719075008, 0005 904৫5) 

9137, 75, 76-105 7 1705০ 2181, 275215177041 2721 201767094 24215 7 4 দে 

(1929 ). 2, 87 1 

২) 11026 77. 10962, 276 70055 ০0 17548125, 27181517164 (গো? 176 07)5৫38 

2717 71043 ( 0190510810)5 011ত0651 967165 ) 1925, 
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চি'ন যুগে (২২১২৭ খ্রীঃ পৃঃ) রাজ! পি ছয়াং তির চেষ্টায় চীন সাআাজোর 

ভিত্তি স্থাপিত হয়। বিখ্যাত চীনের প্রাচীরের ইনিই ছিলেন নির্ধাতা। সি 

হুয়াং তির প্রধান মন্ত্রী লি স্সথ ছিলেন হুন্ছন-ৎস্থর শিশ্য ধিনি রাজার চরম 

ক্ষমতার প্রবক্তা ছিলেন। পরবর্তী হান রাজবংশের সময় ( ২০২ খ্রীঃ পৃঃ-২২০ 
খ্রীঃ) সম্রাট উ-তির পৃষ্ঠপোষকতায় কনফুসিয়াসবাদের ব্যাপি শুরু হয়। তার 

আমলে প্রাচীন চৈনিক গ্রন্থসমূহের পুনরুদ্ধার ও প্রকাশ ঘটে। এই গ্রন্থগুলি 

হচ্ছে ই-চিং, স্ব-্চিং, সি-চিং, লি-চি, চৌশলি, ই-লি, চুন-চিউ, হ্সিয়াও-চিন, 
লিউনশইউ, মেঙ্গ-ৎস্থ এবং এরহ-্ইপ়া। গ্রস্থগুলির পরিচয় আমর পরবর্ত 

অনুচ্ছেদে বর্ণনা করব। 

শ্রীঃপূব প্রথম শতক থেকে শুরু করে গ্রীহ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে লিখিত 

বছ গ্রন্থের নিদর্শন আবিষ্কার করেছিলেন অরেল স্টাইন তুন-হয়াঙ্গ অঞ্চল 
থেকে । এইগুলির অর্ধিকাংশ কাঠের ফলকের উপর রচিত । এগুলির মধ্যে 

আছে কিছু দলিলপত্র, চি-চউ-চাং নামক একটি অভিধানের অংশবিশেষ এবং 
আরও নানা ধরনের সাহিত্যগত “নিদর্শন ।১ হান যুগেই চীনে কাগজের 
বাবহার শুরু হয়ু। ফান-্ই বিরচিত 20 7221 ,২7 বা পরবর্তী হান বিবরণী: 

গন্থ থেকে (রচনাকাল 59৫ খ্রীঃ) জ্ঞান! যায় যে প্রাচীন মুগে চীনে বাশের উপর 
অথবা সিক্কের উপর লেখা হত। কিন্ধ বাশ অত্ন্ত ভারী হওয়াছ এবং দিক 

বিশেষ মূলাবান হওয়ায় সাই-লুন (119৯1 [,2) ) গাছের ছাল, শণ প্রভৃতি নিয়ে 
গবেষণা শুরু করেন এবং শেষ প্ম্থ (১০৫ শ্রী: নাগাদ ) কাগজ তৈরীর 

উপযোগী মণ্ড প্রস্তুত করতে সক্ষম হন । 

৬॥ প্রাচীন চৈনিক সাহ্ত্যি 

কনফুসি-পন্থীর। আদি চৈনিক সাহিত্াকে চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন-. 
ধ্পদী সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও বিবিধ । চীনা ভাষায় চিং বাঁ কিং কথাটির 
হর] ধর্মীয় মূল গ্রন্থসমূহকে, বিশেষ করে কনফুসি-পন্থীদের মূল গ্রন্থগুলিকে 
বোঝায় ৷ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ইংরাজী 0) এবং ঘ চীনা ভাষায় সমধবনি- 

বাচক। কনফুসি-পন্থীদের শান্তগ্রন্থসমৃূহকে [সঙ-কিং (91608-]015 ) নামেও 

অভিহিত কযা হয়। তাং বংশের আমলের রাজকীয় সংস্করণের কিসাব 

অনুযায়ী কনফুসি-পন্থীদের ষোট শাস্তগ্রস্থের সংখ্যা তেরটি, বতমানের হিসাবে 

১1 ই, 48৭ 50610, ওতািদ৫2, ৬০111, 2০, 54465269876. 



১৩৪ প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য 

নয়টি । এই নম্ষটি রচনার মধ্যে পাচটিকে বল! হয় কিং, বাকিগুলিকে বল! হয় 
স্থ। নিশ্চয়ই কনফুসিয়াস এই গ্রস্থগুলি লেখেন নি, কয়েকটি রচনা তার পূর্ববর্তী 
এবং কয়েকটি তার পরবতী । কথিত আছে, তিনি একটি কিং ব। চিং 

লিখেছিলেন যার নাম চুন-সিউ (01%%-58 1 আরও তিনটি কিং বা চিং 
'অর্থাৎ সিবা সঙ্গীত, স্থ বা ইতিহাস এবং ই বা বিবর্তন তার সংগৃহীত এবং 

সম্পাদিত বলে কখিত। পঞ্চম কি" যা লি-কি বা লি-চি নামে পরিচিত আসলে 

প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠান, আইনকাহ্থন প্রভৃতির সংকলন, যেগুলি পরবতী কালে 

কনফুসিয়াসের উপর আরোপ করা হঞ্জেছিল 1- - - 

কিং বা চিং পধায়ের প'চটি গ্রন্থকে একত্রে বলা হয় 77 ০7৮8701 এ ছাড়া 

স্থ বাষ্ন্থ-যু (8৪9-9০ ) পায়ের আরও চারটি বই আছে যেগুলি হল লুন- 
ইউ (77%15-8% ), চু ইউক্ষ । 017730.0-50106 ), তা-স্থয়ে না তাই-হিও (5 

চ150919১ 051-1)10)) ) এবং মেক -স না মেঙ্গ-ত্ন্ব-সু (1606-দৈ29, উ[০0-048- 

9০ )। এই নয়টি গ্রন্থের স্মধিকাংশই রচিত হয়েছিল চৌ-ঘুগে । খ্রীষ্টপুব দশষ 

থেকে তৃতীয় শতক ), যদ্দিও বর্তযান আকারে এগুলিকে যেভাবে পাওয়া যায় 

তা হান-যুগ ( ২০১ শ্রী: পৃং-২২০ খ্রীঃ) ও তার পরবর্তী কালের হাট । 

৭॥ আছি পঞ্চগ্রন্থঃ কিং বাচিং 

কিং পর্যায়ের প্রথষ গ্রন্থটির পাম ই-চিং বা ই-কিং (10170, ৮/-701৮] ) 

ধার অর্থ পরিবতন বা বিবর্তনের গ্রন্থ! কিংবদন্তী অন্যায় আদিতে নাকি 

এই গ্রন্থটি হলুদ নদীর জলে ভেসে-ওঠা কোন জীবের পৃষ্ঠদেশে লিপিনদ্ষ 

হয়েছিল। প্রথযে এই গ্রন্থের অধ্যায়সংখা ছিল আঠারো, পরে সেগুলির 

সঙ্গে আরও ছেচল্লিশটি অধ্যায় ঘুক্ক হয়! মোট চৌবটি অধ্যায়ের গ্রন্থটি তিন 

খণ্ডে বিভক্ত । কথিত আছে, গ্রন্থটি নকল করেছিলেন পৌরাণিক সম্বাট ফুপি, 
নকশা দিয়ে সন্ষ্িত করেছিলেন ওযেন-ওয়াং, পরিশিষ্ট রচনা করেছিলেন “চন 

কিং এব: ভাস্ত রচনা করেছিলেন খোদ কনফুপিয়াস, দশটি অধ্যায়ে । গ্রন্থটির 
তারিখ সম্পর্কে কিছুই বলা ঘাছ্ স, তবে তা ত্রীষপূর্ব ধষ্ঠ শতকের পূর্বে র:চত। 

ই-চিং-এর সবচেয়ে বড় বিশেষত হচ্ছে প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বণ$ উপলব্ধি 

করানোর জন্ক এখানে ব্যাপক জ্যাহিতিক নকশা! ব্যবহৃত হয়েছে । মূলত বিডিন্ন 

আকারের অথণ্ড অথব! খণ্ড লমান্তরাল রেখ! দিয়ে প্রতীকের সই করা হয়েছে 1১ 

১। উংরাজী অন্ুবা 181065 1.6886, 5407629০০83 ০ 18 ৪5, ৬০1, ১৬. 
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দ্বিতীয় গ্রন্থটির নাম লু-কিং বা সু-চিং (97%/-770,9৮-07% ) বা 
এঁতিহাসিক নথিপত্র । গ্রন্থটি পাচভাগে বিভক্ত__তাং, সিয়া, ইউ, সাং এবং 
চৌ। মুখবদ্ধে গ্রস্থরটর লেখকত্ব কনফুসিয়াসের উপর আরোপ করা হয়েছে। 
এখানে মোটামুটি ২০*০ খ্রীষ্টপুর্বাব্ধ থেকে ৬২৪ শ্রীষপূর্বাব্দ পর্বস্ত পৌরাণিক 
ইতিহাসের উপাদান সংকলিত হয়েছে । এতে বহু নথিপত্রের সমাবেশ ঘটেছে 
ষে'গুলির মধ্যে তাংপি, পান-কেঙ্গ। কাও-ত্মুং, ইমুং-জি, হসি-পো কান লি 

এবং উদ়ে-ৎস্থকে সাঙ্গ-যুগে (পৌরাণিক কালাহুক্রম অনুযায়ী ১০৬৫-১১২২ 

খীষটপূর্বাব্ধ ) স্থান দেওয়া হয়েছে । কিন্তু ভাষ! পরীক্ষা করে, এবং সাঙ্গ-ুগের 
প্রন্তরতাব্বিক নিদর্শনসমূহের সঙ্গে তুলনা! করে, পণ্ডিতের! নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে 
এগুলি অনেক পরবতী। কালের মনগড়া জিনিল ।১ স্ব কিং-এর মাত্র চার ভাগের 

একভাগকে শ্রীষ্টপূর্ ষষ্ঠ শতকের পূর্বে স্থান দেওদ়। বায়। অবশিষ্টাংশ অনেক 

পরবত্তা কালে রচিত, এমনকি গ্রী্ীয় ভতীয় শতকেরও পরে । এই গ্রন্থের 

প্রাচীনতর অংশগুলিতে বিভিন্ন শাসক ও সেনাপতিদের ভাষণ, ঘোষণ! ও 

চিঠিপত্র সন্নিবেশিত হয়েছে । লোনাঙ্গ নামক একটি শহর তৈরীর নখিপত্রও 

খুন আকর্ষণী্। এই গ্রন্থে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র এবং রাজার দৈব অধিকার 

সমর্থন কর! হয়েছে ।২ 

তৃতীনু গ্রন্থটির সি-চিং বা সি-কিং (9)৮-০17710, 97৮-2৮%0 ), যার অর্থ 

কবিতার গ্রন্থ । এতে ৩১১টি কবিতা আছে, বদিও ৩*৪টির বেশি পাওয়া 

যায় না। প্রচলিত ধারণা অন্থযায়ী এগুলিও কনফুসিয়াস কর্তৃক সংকলিত, 

যেগুলি তিনি নির্বাচন করেছিলেন প্রচলিত তিন হাক্সার কবিতা! থেকে । এই 

সংকলনের অনেকগুলি কনিতা কিন্থ ত্রীষ্টপৃব ৮০, থেকে ৬-*-র মধ্যে রচিত, 

এবং এটা অবশ্থা খুবই নস্ভব যে কনফুসিয়াল এবং তার উত্তরাধিকারীর। এগুলির 

থেকে কিছু কিছু কবিতা বাবহার করেছিলেন উপদেশ দেবার প্রয়োজনে । 
এই সংকলনের একটি অংশ সাঙ-সুঙগ (579%0-54/% ) সাঙ্গ-যুগে রচিত 

হয়েছিল বলে জনশ্রুতি আছে, যদিও তা ঠিক নয়। অধিকাংশ কবিতাই 

লিরিকধর্মী এবং প্রেম, বিবাহ, যুদ্ধ, কৃষি, শিকার, ভোজ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রভৃতি 

১ যু, ও. 07501, 5080825 1৮220119) 0705৩ 081065 (1937 0, চে, 558৭. 

»। উতরাজী অনুবাদ 18106812886, 59064 80%45 ঠো (6 2এ%, ৬০ 10 

70. 1-27127 এক্বাড়া 776 082745৫ 0092তে গ্রন্থেও (তৃতীয় খণ্ড ১৮৬৫) তিনি হ্ু-কিং-এর 

অগ্গুবাদ করেছিলেন । 
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বিষয়বস্তকে অবলম্বন করে সেগুলি রচিত হয়েছে। গ্রন্থটি যোট ২৯ খণ্ডে 

বিভক্ত। ছোট ছোট সামন্ত রাজ্য থেকে সংগৃহীত কবিতাগুলি ১৫টি খণ্ডে 
স্থান পেয়েছে, ১১টি থণ্ডে স্থান পেয়েছে চীন সমাটের খান এলাকা থেকে 
সংগৃহীত বড় ও ছোট কবিভাগুলি, এবং বিভিন্ন মন্দির ও হজ্ঞস্থল থেকে 

সংগৃহীত কবিতাগুলি বাকি ৩ খণ্ডে স্থান পেয়েছে ।১ 

চতুর্থ গ্রন্থটি হচ্ছে প্রাচীন যুগের আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি ও 
আইনকান্ছনের সংকলন, নাম লি-চি বা লি-কি (7/4-07%5771-15 )1 এই 

গ্রন্থের চরিত্র বৈদিক গৃহস্ত্রগুলির মত। এতে জন্ম থেকে মৃত্যু পথস্ক মান্ষের 
সামাজিক ও ধষীয় আচার-অনুষ্ঠানসমূহের বিশ বর্ণনা আছে। নিতিম্ন 

ধরনের সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্র কতদূর বিস্তৃত ছিল সেগুলির উপর রচিত 
অসংখ্য মাইনকান্থন এখানে স্থান পেয়েছে । এছাড়া বিবাহ, মৃত্া, যাগহজ্, 

ভোঙ্জসভা, রাজদর্শন, যুদ্ধ, শিক্ষা প্রভৃতি বিষদ্কের আচার-এনুষ্ঠান এখানে 
বিশদভাবে বণিত হয়েছে । নমংসন্ধিক'ল*ন আচার- অনুষ্ঠান সম্পর্কেও এখানে 

বন্থ কথা বলা হয়েছে । বইটির প্রথম লাইনটি হচ্ছে “বদ: এবং সবকিছুতে 
ষেন শ্রক্ষা থাকে? বতম:নে ঘঘে আকারে আমরা বইটিকে পাই ত। শ্রী 

দ্বিতীয় শতকের'রচনা। এই ধরনের আরও ছুটি গ্রন্থ বর্মন ' একটির নাম 

চৌ-লি ( 07:2%-1,8 ) ব' চ-এর অতঙ্তানসমহ য! খ্রাইীক্ প্রথম শতক বা তার 

পূর্ববতী / অপরটির নাষ ই-লি (1771) সা এসীজল্ত ও অনষ্ঠানের গ্রস্থ বা 

আমারও পুর্ববন্তী, লন্্বত ই্টপৃন দ্বেভীর শতকে রচিত ২ 

কিংলা চিং পদের পঞ্চম গ্রন্থটির নাম চুনচিউ বা টুন-লিউ (0797 

0758%, 01৮ 0%-1515% 01 বইটির নামের অপ হল লসস্ক ও শরৎ এই গ্রন্থের 

লেখক তব প্রথা অনুযায়ী কনকুসিদ্লাসের উপর আরোপ করা হযেছে । আসলে 

এটি একটি ইন্তিহাসধ্ী রচনা যার লেখক কনফুসিঘাম হলেও হতে পান, 

কেননা এটি তার নিজের অঞ্চল স্থ এদেশের বিষয় নিয়েই রচিত হয়েছে । এই 

গ্রন্থে ৭১১ খ্রীই্টপুরাব্দ থেকে 9৭৮ গ্রাপূর্বান্দ পরস্থ এ্রতিহানিক নথিপত্র 

১1 উতরাজী ম্ববাদ 1800551886৩, 59406৫8০০৮৬ 5006 £০97 ৬0 হত 2৮, 

273-446 , 776 0717৫56 01455165 1 চতুর্থ খণ্ড ১৮৭১), হাড় ভজনা 21097 চ৬ 216, 

প76 2০৩2 ০ :507185, 72727517122 (০৮ 186 0%17656 € ১৯১৭ )1 

»1 লি-চির ইংরাজী লঙুপাদ 02206516866) 59064 90015 ০1012 2956. তি০1৪, 

হেড] ই-লির ইরাজী অনলাদ 10577506616) 286 1718 ০7 8992 ০ 

£091826 272 02670621, 2. ৬৩15, (3917 01 
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সন্িবেশিত হয়েছে । এছাড়। এতে খতৃতত্, বিখ্যাত ব্যক্তিদের মৃত্যু, রাষ্ট্রনীতি 
এবং যুক্ছ-বিষয়ক বক্তব্ও আছে। এই গ্রন্থের ভাস্তের নাম সো-চুয়ান 

€ 780-077%6% ) 1১ 

৮] স্ব-পধায়ের চারটি গ্রন্থ 

এরপর আমরা স্-পর্ধায়ের চারটি গ্রন্থের কথা আলোচনা করব । প্রথমটির 

লাম লুন-ইউ (75%৮-/16) | এটি কনফুসিয়াসের শিস্তগণ কর্তৃক রচিত। তার 
স্বমুখনিহ্তত উপদেশাবলী এতে স্থান পেয়েছে । এই গ্রন্থের বিষয়বস্ত বহু ও 
বিচিত্র, ভবে শাদনযন্ত্র ও নৈতিকতা সংক্রান্ত বক্তব্যগুলি অধিকতর গুরুত্ব 

পেয়েছে । কনফুসিগ্নাম কধিত আদর্শ মাননের কল্পনাও (চুন-জু) এখানে 

স্থান পেরেছে । অষ্টম অধ্যায়ে সেঙ্গতস্রর (78670-% ) শেষ অসুস্থতার 

উল্লেখ আছে (ধিনি মার! গিপেছিলেন 9৩৭ খ্রীষ্টপূর্বান্দে), এবং যেহেতু মেঙ্গ-তন 

(০৭২-২৮৯ শ্রী: পৃঃ) এই গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন অংশ উদ্বৃত্ত করেছেন, অনুমান 

করা অসঙ্গত নয় যে গ্রন্থটি 5০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ রচিত হয়েছিল! এই 
গন্থটির দশম অধ্যানে কনকুসিরাপের বাক্তিগত অন্তাস ও আচরণের বিশদ 

বর্ণনা মাছে। উনিশতম অধ্যাচ়ে ভার প্রধান শিশ্কবর্গের উপদেশাবলীও 

ংকলিত হয়েছে । এই গ্রন্থটির বততমান যে আকার আমরা পাই, তাঁ একটি 

প্রাচীন পাণুলিপির ভিত্তিতে রচিত । এই পাগুলিপিটি পাওয়া গিয়েছিল 

লুক্কায়িত অবস্থায় ১৫০ শ্রীষ্টপৃরান্দে : অনুমান করা যায় যে আল্ঘমানিক ২১৩- 
২১১ শ্রীষ্টপৃধাব্দে যখন সম্রাট দি-হুয়াং-তির প্রাচীন গ্রন্থসমূহ বিনষ্ট করার বাতিক 

জেগেছিল তখনই এই পাগুলিপিটিকে গোপন করা হয়েছিল। অন্থবূপভভাবে 

লুষ্কার়িত আরও একটি বই পাওয়া গেছে, নাম চিয়া-ইউ (0%8০-/7)1 এতেও 

কনফুসিঘাসের উপর আরোপিত অনেক কাহিনী ও সংলাপ আছে । তবে এটি 

পরবর্তী কালের এঁতিহাবাহী এবং খ্রীষ্টাঘ্ব তৃতীয় শতকের আগে রচিত নয় ।২ 

১।180045 1:88 কৃত চুন-চিউর অনুবাদের জন্য আষ্টবা 776 087765 51955865 পঞ্চম 

খওড, ১৮৭৩) সেো-চুয়ানের অনুলাদও এখানে পাওয়া যায়। 
২ লুন-ইুউর ইংরাজী জমুবাদের তথা জষ্টুবা 18065 16260, 776 07৮5৫ 2পক্রতে ৬০], 

|) 100, 57755471157 00255, 2756 52117 0506 007710401745, এ 78 11275120570 

€16 076912া 1116 তা 68400105005 287016615 (15802 96 006 5956, 1907) ; 

£৯08০হ ৬৪165; 716 28721608500 00118085, 11273121641 282 2875062164, 

(1908 ) 71. &.179951], 28852001785 06 0০8190185 ( 1925 ). 
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স্থ-পর্যায়ের দ্বিতীয় গ্রস্থাটর নাম তা-ন্থয়ে (75-78%47 ), অর্থ “মহৎ 

শিক্ষা'। কথিত আছে যে এটি রচনা করেছিলেন পুর্যোন্লিখিত সে-তন্ু 

(?567-08% )। গ্রন্থের বক্তব্য ও রচনাভঙ্গী দেখে মনে হয় ধে সর্বপ্রথম. 

আনুমানিক ত্রীষপূর্ব চতুর্থ শতকের মাঝামাঝি কোন অজ্ঞাতনাম! কনফুসি-পশ্থী 
এটি রচনা করেছিলেন, এবং পরে বহুবার তার উপর কলম চালানে। হয়। 

রস্থাটি সম্পূর্ণ অবস্থা পাওয়া যায়নি। একটি সংস্করণে দেখ] ধায় ে আলোচ্য 

্রন্থট পূর্বোক্ত লি-কি গ্রস্থেরই একটি অংশ | বঙ্ষানে রচনাটিকে যে অবস্থায়: 

পাওয়। যায় তা হচ্ছে চু-সি (0৮স-নু৪)) কৃত সংক্করণ। চু-সির জীবনকাল, 
ছিল ১১৩০ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টা্ফ পর্ব । নৈতিকতা ও প্রতি বিজ্ঞান এই 

গ্রন্থটির বিষয়বস্ত ।১ 

তৃতীদ্ব গ্রস্থাটির নাম চঙ্গ-ইউঙ্গ (07188778720 )। কথিত আছে, 

কনফুসিয়াসের পত্র তন্থ-স্ত (€এ-৪ল) বা কুচি ( ঢ002-01)1) এই 

গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন ৷ এটা খুব অসম্ভব ব্যাপার নয়, তবে এই গ্রন্থের 
কোন কোন অংশ নিংসন্দেহে পরবর্তী কালে রচিত । গ্রন্থটির বিষয়বস্ক হচ্ছে 

'ভারসাম্য এবং সঙ্গতি যাতে মানব-প্রকৃতির বিভিন্্ দিক আলোচিত হয়েছে । 

সম্ভবত এটিও তা স্বয়ের মত লি-কি গ্রন্থের একটি অংশ ছিল।২ 
চতুর্থ গ্রন্থটি হচ্ছে মেঙ্ষ-ৎত় বা যেন সি, লেখক মেঙ্গ-ৎন্র ( টাল 

৩৭২--২০৯ স্ত্রী; পৃঃ) নামান্রসারেই গ্রন্থটির নামকরণ হয়েছে । গ্রস্থটি সাতপণ্ডে 

বিভক্ত যেপানে দার্শনিক মেঙ্গ-তম্বর বক্রবাসমূহ লিপিবদ্ধ হয়েছে! মেঙ্গ-তহ 

নিজের মত করে কনফুসিয়ামের যতামত ব্াধ্যা করেছেন এই গ্রস্থে। 
আলোচনার মূল বিষয়বন্ত নীতিশাস্্র এবং রাজ্গনীতি । জীবনের অপরাপর 
দিক সম্পর্কেও তার শ্রচিন্থিত মতামত এখানে স্থান পেফেছে । প্রতিভা ও 

কর্মধারার বিচারে মেঙ্গ-তস্থকে গ্রীক দার্শনিক প্রেছোর সঙ্গে তুলন! করা যায়। 
এই নিপুল গ্রন্থটি তিনি ার শিষ্বর্গের সহায়তায় রচনা করেছিলেন .৩ 

১। ইংরাজী অনুবাদ 16886. 786 07:7256 01458763, ৬০1, 1, 01535573817 ৫ 

17081765276 07620 17627787718 0152 176 74627775-400507 (1943 01 

২1 উত্রাতী অনুবাদ 1:০886, 0.0. ৬০1. ঘ. 00 382-424 : 7981068, 0.0, 7 ঘি, 

171308 710108. 772 0০02%61 ঠ 2106 11906 ) 71775 08511 ৪৫ [22৫ 0007168- 

80. 702 08874 2828 0076 08706, 172 0৮৮ (1927 01 
৩। ইরা অনবাহ [6666 07. ০৮. ৬০1, 11. 1. 4১5105510, 9165045 (1922); 

1. 07065, 7182 8০০৪ ০7 71250551942 01 
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৯৪ 'তাও' ধর্ম ও সাহিত্য 
চীনদেশে তাও ( সঠিক উচ্চারণ 'দও' ) ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লাও-ৎস্থ্ 

(17৯০-6০) যিনি ্রষটপৃর্ব বষ্ঠ শতকের লোক ছিলেন এবং লেই হিসাবে 

কনফুসিয়াসের সমকালীন ছিলেন। এতিছাসিক নূহ্ব-ম1 চিযেন তার সি-চি 
নাষক গ্রন্থে কনফুসিয়াসের সঙ্গে লাও-ৎস্থর সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিয়েছেন । 

কনফুসিয়াস প্রবতভিত ধর্ম যেখানে বান্তবতা-অন্গসারী ও নীতিমূলক, লাও-তস্থ 
গ্রবতিত ধর্ম অতীন্দ্রিয্বাদী । 'তাও' কথাটির সমতুল কোন প্রতিশব্দ কোন 

ভাষায় নেই । “তাও' ঈশ্বর নয়, ব্রহ্ম নলতে আমরা ধা বুঝি সে রকমও কিছু 
নয় । লাও-ৎ্সুর মতে “তাও'-কে নোঝার চেষ্ট৷ বিড়ম্বনা, অথচ এই “তাও” তে 

নিজেকে বিলীন করে দেওয়া মান্তষমাত্রেরই কন্যা এবং তার জন্য কয়েকটি 

গুহা পদ্ধতি আছে। লাও-ৎস্থ ভার মতামতসমূহ যে গ্রস্থে লিপিবদ্ধ 

করেছিলেন তার নাম তাও-তে-কিং বা তাও-ত-চিৎ (7০-76-1৮09 7০- 

76-0%2%0)। মৃত্যুর কিছুকাল আগে জনৈক শ্রিশ্তের অন্তরোধে তিনি এই 
গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। প্রচলিত এবং কিছুটা সরলীকুত অর্থে “তাও” বলতে 
বোঝায় পথ এবং “তে' বলতে বোঝায় শক্তি। 

তাও-তে-কিং প্ররূতই লাও-ৎস্থর রচনা কিন! সে বিষয়ে কিছু বলা যায় 
রচনাকাল খ্ষ্টপৃৰ যষ্ট শতক হলেও হতে পারে । ভবে 'তাও' ধর্ম সম্পর্কে 

জানার জন্য এই গ্রন্থের গুরুত্ব অসীম | পাচ হাজার চীনা শব্দের ছারা গ্রন্থটি 

রচিত এবং তা ছুটি খণ্ডে বিভক্ত | প্রথম খণ্ড “তাও” সংক্রান্ত এবং দ্বিতীয় খণ্ডটি 

“তে? সংক্রান্ত | "তাও? (পথ ) এবং 'তে' (শক্তি) ছাড়াও এই গ্রন্থে ব্যবহাত 

কয়েকটি শব্দের তা্পধ বোঝবার প্রয়োজন আছে, যেমন ছুটি তব, ইক্কাং' ও 

ইং" যা আমাদের সাংখ্য বা তস্ত্রোক্ত প্রকৃতি-পুরুষের অনুরূপ ধারণ! ইয়াং 
পুরুষ, ই' স্ত্রী, এবং এই উভয় শক্তির সাহচযেই বিশ্বচরাচরের স্থস্ী হয়েছে । 

আরও একটি উল্লেখযোগা 'তাও' ধারণ! হচ্ছে 'উ-উই" ( %%-087) যার অর্থ 

অক্রিয়া। তাও-তে-কিং গ্রন্থ থেকে আমরা কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি! “তাও'-এর 

প্রকৃতি এবং কাজ করার পদ্ধতি সম্পর্কে লাও-ৎস্ু বলছেন: 'ষে পথের 

কথা বলা যায় তা পৃথকৃতাবিহীন নয়, যে নামগুলি উচ্চারণ করা যায় সেগুলিও 

ভানয়। এই রকম 1কছু অব্যক্ত থেকেই ন্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে. .'যাদের 
শৃষ্টির পূর্বে এমন কিছু ছিল বা আকারহীন অথচ সম্পূর্ণ_শবধহীন, বস্তহীন, 
অনির্ভর, অপরিবর্তনীয়, সর্বব্যাপী, 'খলনহীন--যার সঠিক নাষ আমরা জানি না, 
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যদিও তাকে লব কিছুর জননী হিনাবে চিহ্নিত করা যায়। তাকেই আমর! 
পথ বলে জানি...মহৎ “তাও' তরণীর মত চলমান; যারা এতে আশ্রদ্ব পেয়েছে 

তাদের পরিত্যাগ করে না, অথচ তাদের সে স্থষ্টি করেনি, তাদের সে প্রতৃ নয়, 

তাদের কাছে তার কোন দাবিও নেই, অথচ আরোহীরা তাকে মানতে বাধা, 
এবং সেই কারণেই মে মহৎ। “তাঁও' কিছুই করে ন!, অথচ তারই মারফৎ সব 
কিছু ঘটে ৷? মানুষের ব্যবহার সম্পর্কে লাও-ৎ্স্থ বলেন : 'যেষন বৃহৎ নদী 
বা সমুদ্র হাজার হাজার নদীকে নিজ বক্ষে স্থান দিয়ে সকলের প্রভূ হয়, সে 

রকম প্রত্যেককেই হতে হবে উদার এবং নমনীয়, তবেই সে প্রতৃত্ব করতে 

পারবে । -'রাজ! বাঁ খবি মাচ্ছযের উপরে থাকবে না, থাকবে পিছনে ...নিজেকে 
কখনও বৃহৎ মনে করবে না..কেননা যে করুণা প্রদর্শন করে সেই প্রকৃত 

সাহমী, যে নিম্পৃহ তার কাছেই আসে যাবতীয় সামগ্রী, ষে প্রত্যাখ্যান করে 

তার কাছেই আসে রাঁজ্পদ ।...না তাকিয়েই সে দেখতে পায়, না করেই সে 

সব কিছু অর্জন করে ।' জীবনের আদর সম্পর্কে তিনি বলেন : যত নিদেধ 

ততই নিষেধ ভাঙার ঝৌক, যত বেশি অস্ত্র তত বেশি লোকক্ষয়, যত সম্বস্ধি 
তত অবক্ষয়, যত আইনকাল্গন তত চুরি-ডাকাতি'''তাই যে তাওর দ্বার! 
রাজাকে সাহাষা করতে চায়, তার উচিত অশ্রের দ্বারা দিগ্বিজ্তয়ের পরিকল্পন। 

থেকে রাজাকে নিরস্থ কর: '...আমার কথা বুঝতে সহজ, কাক্ছে পরিণত করা 

আরও সহজ, কিন্থ তবুও কেউ সেগুলি বোঝে না, কাজে পরিণত করতে চেই 
করে না..খুব অল্প লোকে আমাকে বুঝবে 'এবং তারই উপর নির্ভর করছে 
আমার মূল্য '* 

লাও-ত্র পর “তাও' ধর্মের প্রবক্তা হিসাবে দেখা দেন ইয়াং-চ ( ২80৫- 
0১0 ৪৪--৩৬৬ খা: পৃঃ)। কনফ্ুমি-পক্থী মেঙ্গ-ৎস্থ (পুরে উল্লিখিত ) তার 

সষালোচনা করে লিখেছেন যে ইয়াং-চুর মতবাদে ব্যক্তির 'ভূমিকাকে বড় বেশি 
করে দেখানো হযেছে। ছরাই-নান-তসু (11808-1757-15% ) নাষক ্রীষ্টপূর্ব 

১। শভাওতভেকিএর প্রথম করাসী অনুবাদ করেন 96. 1011070১৮৪১) । ইংরাজী 

অমবাদ 1684৩, 59০764০০006 17455 ৬০1, অসভ্য 00, 45-124 20 01065, 286 

9997784 0 1০7581 (1905) ; &- ৬5515571826 7874) 252 10517205571 (1939) : 

৬৬. 81176 286 17/29 06 2166 2০০0721780০ 27202 54 (1554 01 কামরণের রাকা 

তাঙ্চরের নির্দেশে *৪৪ বী্ান্দে তাঙ-তে-কিংতএর সাগর অন্রবাদ হয়েছিল । 
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দ্বিতীয় শতকের একটি লংকলনে ইয়াংচুর ষতবাদের উল্লেখ আছে। 'ভাও: 
ধর্মের তৃতীয় প্রবক্তা চুয়াঙ্গ-ৎস্থ (089908-80 7 ৩৭০-৩০০ খ্রীঃ পৃঃ) লাও-ৎস্থর 

মতবাদসমূহূে লিখিত আকার প্রদান করেন। তার রচনাসমূহ তার নামেই 
পরিচিত।১ চিন ( ২২১-২০৭ খ্রীঃ পৃঃ) এবং হান (২০২ হী: পৃ₹২২০ শ্বীঃ) 
যুগে 'তাও'ধর্ম রাজ্জকীর পৃষ্টপোষকত। লাভ করে। এই যুগেই 'তাও” ধর্মের 

অন্গরাগীদের মধ্যে গুহালাধনার ব্যাপক প্রচলন দেখ! যায় যার লক্ষ্য ছিল অমরত 

অর্জন এনং সেই উদ্দেশ্যে রসায়নশান্ত্রের চর্চা | সম্রাট সি-ছুয়াং-তি এই সকল 
চর্চার পৃষ্ঠপোঘক ছিলেন। রসায়ন ছাড়াও অতিলৌকিক শক্তি অর্জনের 
উদ্দেশ্তে ( ভারতাঁয় পরিভাষায় যাকে বলা হয় সিদ্ধি) নানাপ্রকার দৈহিক ক্রিয়া- 

কলাপেরও প্রবততন ঘটে (ভারতীঘ্ব পরিভাষায় কায়-সাধন )। এই সকল 

বিষয়ের বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যান লি-ৎস্ত (17,467-42%) নামক গ্রন্থে | গ্রন্থটি 

ভার লেখকের লামে পরিচিত ধিনি কিংবদন্তী অনুযায়ী শ্রীষপূর্ব চতুর্থ শতকের 

লোক হলেও রচনাটি আসলে হান-যুগের 1২ 

পরবর্তী হান-যুগের বিখ্যাত তাও"পন্থী পণ্ডিত ছিলেন চাঙ্গ-তাও-লিঙ্গ 

(070508-050-108) যিনি রসায়নশান্ত্র ও যাছুবিদ্যার রীতিমত দক্ষ ছিলেন । 
১৮৪ খ্রাষ্টান্সের 'হলুদ পাগড়ীর বিছ্োহের' তিনিই ছিলেন নারক যে বিদ্রোহের 
ফলে কাধত হন-বংশের পতন ঘটে । পরবতী কালের ছয় রাজবংশের আমলে 

( ২২০-৫৮১ শ্রী: ) "তাও? ধর্মের ব্যবহারিক দিকৃগুলির বিশেষ বিকাশ ঘটে | 

প্রকৃতি (510) ও পুরুষের (5%0£ ) প্রতীকরূপী ভুল ও বাষুকে কেন্দ্র করে 

একধরনের নৃতণ বিজ্ঞানের চর্চা 'তাও'-পন্থীদের মধ্যে শুরু হয় (17500 901) 

বার প্রবন্তী ছিলেন কুয়ো-পো ([০-০, ২৭৬-৩২৪ খ্রীঃ) ধার জীবনী সিন- 

বংশের ইতিহাসে পাওয়া যায়! বিজ্ঞানের এই ধারাটিকে আরও পুটু করেন 

কোছঙ্গ (100-1008) ধিনি রসায়ন ও ধাতববিছণার উপর একটি মূল্যবান্ গ্রন্থ 

১) ইংরাজী অনুবাদ 1,086, 52070 13001৫০7376 15851, ৬01]. অভয় 000,125 

392; ৬০], অ), 00. 1-232 1 21748501165) 088074-7 55 (0926) : 91-50-1977 

0//614-]াহদ, 21615 5815062 279105171507) 91617 07124195700 06 086 0188105508 5 

০0 8৩৪০ 125878 (1931 । 

২। ইংরাজী মুবাদ 1.. 06158, 70156 76808788$ গিগো। 6668০02 ০ 2147-1 58 

(1912) । 
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রচনা করেন।১ তীর আরও একটি গ্রন্থ আছে, “তাও, ধর্মের দেবদেবীদের 

নিয়ে । গ্রন্থটির নাম দেবতাদের জীবনী । 

কোঁছন্গের রচনা থেকে পাওয়। যায়--'তাও' ধর্মের দেবগোর্ঠীর লবচেমে 

উপরে আছেন তিনটি সত্বা, উয়্ান-সি-তিয়েন-স্থন (ত080-5010-হথ৩0-18আ) 

ধিনি বিশ্বচর়াচরের প্রতীক, তাও চুন (15০-00০ ) ধিনি মার্গের প্রতীক 

এবং প্রকৃতি-পুরুষের ( ড70-55058 ) সম্পর্কের নিম্মামক এবং লাও-ৎস্থ। 

সর্বব্যাপী 'তাও'এর মানবিক প্রবক্তা ফিনি দেবতার পর্যায়ে উন্নীত। 

স্পষ্টতই এই পরিকল্পনা বুদ্ধের ব্রিকায়ের ধারণা থেকে গড়ে উঠেছে__বুদ্ধের 

ধর্মকা্ যা বিশ্বচরাচরের প্রতীক, সম্ভোগকাঘ় যা তার বিশ্বণিয়ামক শক্তির 

প্রতীক, এবং নির্ধাণকাদ যা তার যানবীঘ্ন রূপ অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের প্রতীক । 

মহীযান বৌদ্ধ দেবমগুলী অবলম্বনে আরও অঙ্জত্র দেবদেবী “তাও ধর্মে স্থান 

পেয়েছেন। সকলের নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই । এটা খুবই ন্বাভাবিক 

ধে বৌদ্ধধর্মের মত একট বিরাট ও জমকালো ধর্ষ পাশাপাশি বঙমান অপরাপর 

ধর্মকেও প্রভাবিত করবে । এই প্রভাব কিভাবে এসেছিল এবং তার ফল কি 

রকষ হয়েছিল সে বিষয়ে অনেক কখাই বলার আছে যা আমরা পরবততণ 

অন্থচ্ছেদে বলব । 

১০॥ 'ভাও ধর্ম এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু ভক্ত 
তাং-যুগেই বৌদ্বধর্ষের সঙ্গে “তাও? ধর্মের যোগাযোগ ঘটে ঘার প্রমাণ 

পাওদা যায় তাই-ই-চিন-হ্য়।হংচি (7701-1-07,75-116-75879-077 0 

বা 'সোনালী ফুলের রহশ্য' গ্রন্থে (৭ এই গ্রন্থে লুইফ়েন (159-59, জন্ম 

৭৫৫ খ্রীঃ) নামক 'তাও'-পন্থা ধর্ম গুরুর শিক্ষা বণিত হয়েছে । এখানে দেহ, 

মন ও বৃদ্ধির বথার্থ সমন্বয়ের জন্ত ধ্যানের শিদেশ দেওয়া হয়েছে, হ্ৃষ্পষ্টভাবে 

বল। হয়েছে যে এই ধ্যান মাললে বৌদ্ধ প্রথা, এবং তার স্বপক্ষে বৌদ্ধশান্বদমূহ 

থেকেই উদ্ধৃতি দেওয়া হচছেছে। 

যে সকল বৌদ্ধগ্স্থ থেকে উদ্ধৃতি দেওয় হয়েছে সেগুলির মধো লেঙ্গ-য়েন 

(15%0-4%) বা লংকাবতারস্ত্র বিশেষ উল্লেখযোগা | “তাও পার্মর উপর 

১। কুয়োঁপো। এবং কো-ছঙ্গ-এর বিজান-নিষয়ক রচনার অনুবাদ পাওয়া ঘাবে জলসনেয় 

2 9845 0 0817256 2157275) (5955) প্রান্ত । 

২1 ইংরাজী জগ্গবাদের জন্য জরষ্টবায 2155510 ৮৮110612029 ৩2০৫1 ০ 05 00102 

কাত (0955) 1 
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বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কতদূর বিস্বৃত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় নব্য 
কনফুসি-পন্থী চু-সির (0৮-781 ১১৩০-১২*০ শ্রী: ) রচনা থেকে, যা আমরা 
এখানে উদ্ধৃত করছি £ 

“তাও ধর্ম গোড়ার দিকে শুদ্ধ জীবন ও অক্রিয়াবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। 
এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দীর্ঘজীবন ও অমরত্বের ধারণা যা ওই ধর্মের মুখ্য 
'উপজীব্য হয়েছিল । কিন্তু সংপ্রতি তাদের উদ্দেশ্টের পরিবর্তন হয়েছে, তারা 
জাছুবিশ্বাস, মন্ত্রতন্ত্র আভিচারিক ক্রিয়াকলাপ ও প্রার্থনার উপর নির্ভরশীল 
হয়েছে। এইভাবে ছুটি মৌল পরিবর্তন ঘট গেছে । তাও-পস্থীরা লাও-তস্থ 
এবং চুম়াং-ৎস্থর রচনাবলীর অঙস্থগামী। কিন্ক তারা এগুলিকে অবহেলা 

করেছে ; এবং বৌদ্ধরা তার স্থযোগ নিয়ে তাদের বিপথগামী করেছে, বার 

ফলে তাও-পস্থীরা বৌদ্ধধর্মের হুত্রসমূহকে অস্থৃকরণ করছে ।...বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ 
বুদ্ধ ঝা বলেছেন তাতেই পরিপূর্ণ । অনুরূপভাবে তাও-পন্থী গ্রন্থসমূহ তাও-র 
কথায় পরিপূর্ণ । এখন, বুদ্ধ মানুষ ছিলেন, কিন্ধকু তাও কিভাবে কথা বলতে 

পারেন? এই বিশ্বাস কিষ্ত বিগত আট নর শতাব্দী ধরে বর্তমান রয়েছে । 

তাও ধর্মের স্বব্রপাত লাও-ৎস্থ থেকে । বৌদ্ধদের ত্রিকার হচ্ছে--(১) বৃদ্ধের 
আধ্যাত্মিক দেহ ( ধর্মকায়), (২) তার আনন্দপূর্ণ দেহ (সম্ভোগকায়) হা 
ভার গুণাবলী ব্যক্ত করে, এবং (৩) তার বান্থব দেহ (নির্মাণ বা রূপকায় ) 

যা অবলম্বনে তিনি মান্ুষরূপে পৃথিবীতে এসেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের আধুনিক 
সম্প্রদারসমূহ এই ত্রিকায়কে তিনটি মুততিতে বিভক্ত করেছে এবং সেগুলিকে 
পাশাপাশি রেখেছে । ভারা ত্রিতত্বের প্রকৃত ভাৎপধই বুঝতে পারেনি যা 

'মাসলে একের যধো তিনের বিকাশ । তাও-পন্থীরা এক্ষেত্রে বৌদ্ধদের 

অন্থকসণ করে লাও-ৎ্থুকে তিনটি পৃথক্ সত্ব! ছিসাবে উপাসনা! করে, (১) আদি 
এবং পৃজ্য ঈশ্বর, (২) চূড়ান্ত নিয়স্তা তাও এবং (৩) চূড়ান্ত শাসক লাও-তস্থ । 

পরধ শক্িমান্ ঈধর ( তিয়েন ) এদের তলায় স্থান পেয়েছেন, এবং এটা একটা 

আক্রোশের বশে অধিকার ভঙ্গের ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয় । অধিকন্ত 
প্রথম ছুটি কল্পনা লাও-তস্বর আধ্যাত্মিক ও আনন্দপুর্ণ দেহের প্রতিনিধিত্ব করে 

না, এবং এই ছুটি মৃত্তি তার সঙ্গে অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করে না। তৃতীয়টির 

প্রবর্তন বৌদ্ধদের গভীর ভ্রান্তির অস্করণ ভিন্ন কিছুই নয়, চুয়াং-ৎস্থ 

পরিষ্কার ভাষায় লাও-ৎস্থর মৃত্যুর কথা বলেন। তিনি এখন আত্ম! ভিন্ন 

"সার কিছুনন। কি করে তিনি সর্ধশক্তিযান্ ঈশ্বরের স্থান বেদখল করতে 
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ক 

পারেন?.বুদ্ধ এবং লাও-ংহর যতবাদসমূহ এই ফারণেই উচ্ছেদ করা 
মরকার 1৮১ 

ছাদশ-ত্রয়োদশ শতকের নব্য কনফুসি-পন্থীর এই যে বর্তব্য ভা কতখানি 
ইতিহাস-সম্মত সে কথা আমাদের জানা দরকার । বৌদ্ধধর্ম শুধু “তাও ধর্মকে 
প্রভাবিত করেনি, তার 'বিপরীতটাও ঘটেছিল চুড়াম্তভাবে। বৌদ্ধ এনং হিন্দু 
তন্ত্রসাধনীর কমেকটি (বিশেষ দিক্ প্রত্যক্ষভাবেই তাওপস্থার প্রভাবে গড়ে 
উঠেছে, যেষন বামাচার, যা চীনাচার নামেও পরিচিত । বিষম্টি একটু খুলেই 

বল৷ যাক। ও | 
মহাযানী বৌদ্ধদের কিছু ছেবলেবী, বিশেষ করে অবলোকিতেশ্বর এবং 

তারা, বিন্দুধর্মেও স্থান করে শি্পেছিলেন, এবং শিন ও শক্ষির সঙ্গে পরবর্তী 
কালে অভিন্রতা অর্জন করেছিলেন । তারাদেবী তিব্বতে ও চীনে তাস্ত্রিক 
বাষাচারী অন্ুষ্ঠনসমূহের দ্বার। পৃজিতা। হতেন, এব" এই বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রমাণ 

পাওয়া গেছে বে তান্ত্রিক পঞ্চমকার নামে য। পরিচিত-_মছ মৎস্য, মাংস, মুদ্রা 

ও মৈপুন_ত। চীনদেশ থেকেই এসেছে | ভারাতন্ত্র নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে স্পষ্ট 
ইঙ্গিত আছে । বিখ্যাত তারা ৪ বশিষ্টের যে কাহিনী তঅত্্গ্রন্থলমূহ থেকে 

জান! দার, ফা আমরা পরে দেখব, এই বিষয়ে আরও একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ । 
তারারহশ্য, রুদ্রযামল এবং মহাচীনাচারক্রম নামক গ্রস্থত্রয়ে পরিষ্কার বল? 

হকেছে যে দেবী তারার সঙ্গে সম্পকিত বীরাচার বা বাম'চার সোক্তানথুজি 

চীনদেশ থেকে নিযে এসেছিলেন বশিষ্ট, ঘিনি খোদ বুদ্ধের কাছ থেকেই এপিষধে 

নিদেশ পেয়েছিলেন এবং যিনি চীনদেশে এগুলির অনুষ্ঠান প্রতাক্ষভানে দেখে 

জ্ঞানলাভ করেছিলেন । 
তন্ত্রের দ্হেতব্ব, অন্ধায়ী মানবদ্দেহই হচ্ছে ব্রদ্মাতডেত প্রতিকপ, এবং 

সেই হিমাবে কারসাধন এব" সেগুলির সঙ্গে সম্পকিত যৌনাচারসমূহ নারীবূপিনী 
প্রকৃতি বা শক্তিতত্কে আশ্রয় করে বিশেষভাবে বিকাশ লাভ করে। 

পরবতী কালে ভারতবর্দে পৃথকভাবে শাক্ধর্ষের বিকাশ ঘটলেও তার উৎন 

যহাধান বৌদ্ধধর্জের মধ্যে নিহিত ছিল। বৌদ্ধ গুহাসমাজতন্ত্রে সাধসমাগ 
হিশাবে যৌনাচারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হরেছে। ৭ প্ররতি- 
পুরুষ তত্বকে আশ্রয় করে এই কায্সাধন ও যৌনাচার সেই তব ইন এবং 

১1 92006, 0184 1151 0770 774 21658275, ০০. 237-39, 
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ইয়াং রূপে “তাও, ধর্মেও উপস্থিত। “তাও”বাদীদের মত তান্ত্রিকদের লক্ষ্য 
জীব্নম্ুক্তি, যার অপর নাম অমরত্ব অর্জন, এবং এই উদ্দেশ্তে তাদের মত 
তান্ত্রিকেরাও রসায়নবিগ্ঠা, শারীরবিদ্া, দ্রব্যগুণ প্রভৃতির চর্চা করেছিলেন। এই 
অমরত্ব (5£6% ) অর্জনের জন্ত “তাও"পস্থীর! কয়েকটি পদ্ধতির উপর গুরুত্ব 
আরোপ করেছিলেন যেগুলি হচ্ছে প্রাণায়াম, হঠঘোগ, যৌন ব্যবহার, রসায়ন ও 
খাচ্াখাগ্ঠবিচার। এই পদ্ধতিগুলি তান্ত্রিকদেরও। দৈহিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে 

যৈথুনজাত বীর্ধকে নির্গত হতে না দিয়ে উ্ধ্বগ[ষী করার যে প্রচেষ্টা, তন্ত্রসাধনার 
ষা একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি, একটি বিশ্ুন্ধ 'তাও" পদ্ধতি যা 7%6% 01120 

নামে পরিচিত । 

প্রথম নজরে মনে হতে পারে যে তন্ত্র ভারত থেকে চীন দেশে রপ্তানী 

হয়েছিল, কিন্তু একটু খুটিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে সমস্ত ব্যাপারটাই 
আসলে “তাও'-পন্থী । “তাও” ধর্পের নাইবেল, লাও-ৎস্ রচিত তাও তে-কিং 

(72০ £6-7270 ) গ্রন্থের সংস্কৃত অন্রবাদ হন়েছিল ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কামর্ূপের রাজা 

ভাক্ষরের নিদেশে 1  তাও-তে-কিং এর প্রতি ভারতীর় তান্ত্রিকদের আগ্রহ 

শিশ্চমই অন্েতুক ছিল না। রাজা ভাক্ষর লাও-ৎন্ুর একটি মৃতিও প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন বলে প্রকাশ । আরও আগে, ৫১০ খ্রীষ্টাব্দে চৈনিক পরিব্রাজক 

[শাঙ্গ-যুন (9004 ৮৪০) উন্বর-পশ্চিম ভ!রতে উদ্ভানদেশে (সোয়া উপতাক) 

তাও-ভে-কিং-এর উপর বক্তৃতা দিয়েছিলেন । কুদ্রযামল, মহাচীনাচার ক্রম 
প্রভৃতি তম্ত্্রন্থ থেকে জানাযায় যে ঞ্র্ঘ বশিষ্ভ লিছ্ধিলাভের জন্য কাযকুপে 

প্রচণ্ড সাধনা করেও যপন বার্থ হলেন, তখন স্বরং তারাদেনী তার সামনে 
াবিভভা হয়ে ভাকে চীনদেশে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে নিদেশ দিলেন। 

চীনদেশে গিয়ে তিনি দেখলেন যে বুদ্ধ অসংখা নগ্রা নারী পরিবৃত হয়ে রক্ত ও 
মগ্যপান করেছেন। তাকে বিন্মিত হতে না লে বুদ্ধ তাকে বামাচারে দীক্ষ! 
ধিঙ্গেন যার ফলে তার সিদ্ধিলাভ ঘটল । 

এতচ্ছ-ত্বা গুরোবাকাং স্বত্বা দেবীৎ সরম্বতীম্। 
মদিরা-পাধনং কতুম জগাম কুল-মণ্ডপে ॥ 

মগ্যং মাংসং তথা মস্থাং মুদ্রাং মৈথুনং এব চ। 

“ পুনঃ পুনঃ সাধম্িত্বা পৃর্ণ-যোগী বভূব সং || 

অতঃপর বুদ্ধ বশিষ্ঠকে এই বামাচার বা চীনাচার সবত্র প্রচারের আদেশ 

দিলেন। 

বি.স১, 
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এতিহাসিক দৃর্িকোণে এই সকল বিষয়কে বিচার করলে যা পাওয়! যায় 
তা হচ্ছে এই ষে 'তাও"পন্থী আচার-আচরণসমূহ, যেওলির মূল ভিত্তি নর- 
নারীর আহমুষ্ঠানিক মৈথুনের অস্থ্রালে প্রকতি-( 510 )-পুরুষ-€ 5808 ) তত্বের 

উপলব্ধি, চৈনিক বৌহ্বগণ কর্তৃক খ্রীষটীয় চতুর্থ শতক নাগাদ গৃহীত হয়েছিল! 
অন্যান সুত্র থেকে জান! গেছে যে শ্বীহ্রীয় চতুর্থ থেকে অষ্টম শতকের যধো 

চীনদেশে শক্তিপৃজার, বরং বলা যায় এক ধরনের তান্ত্রিক শাক্তসাধনার, চূড়ান্ত 
বিকাশ ঘটেছিল। এই সাধনার মূল প্রেরণ! হিসাবে যে মহাদেবী গড়ে 
উঠেছিলেন, তিনি মূলত চারিটি ধারার সমন্বয় £ (১) প্রাচীন চৈনিক 

যাতৃদেবী পি-উয়াঙ্গ মূ (91-%0৫-5)। (২) তাও? ধর্ষোক্জ প্রকৃতি বা 

শক্ষি যা? নামে পরিচিত, (৩) বোধিলব অবলোকিতেশ্বর ধিনি চঈনদেশের 

পুরাতন মাতৃকেন্দিক ধমবিশ্বাসের প্রভাবে ছ্বতা থেকে দেবীতে ব্বপান্তরিত 

হয়ে কুয়ান-ইন (9০০ 570) নামে পরিচিত হয়েছিলেন, এন (৭) বৌজ্ধ দেবী 

তারা । এই মহাদেন'র পৃজার্না এবং তার সঙ্গে সম্পকিত বাষাচারাী 

অনুষ্ঠানসমূহ চীন দেশ থেকে ভারতবর্দে এসেছিল । সন্দেহ নেই থে ভারত" 

ধর্মের ইতিহাসে পৃথকভাবে শাক্কধর্ম গড়ে ওঠার মূল প্রেরণা এখানেই 1১ 

১১॥ ধর্সনিরপেক্ষ সাহিত্যের বিকাশ 

চীলদেশে স্বপ্রচনকাল থেকেই ইতিহান চর্চার রীতি ছিল সেকপা 

গোড়াতেই বলা হয়েছে । ম্থকি" বং স্রচিং নামক গ্রস্থের কথা আমরা পৃহ্ই 

উল্লেধ করেছি। কনকলিঘাসের নামে আারোপিত চন চিউ বা কুপ-সিউর 
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কথাও বলা হয়েছে যা তার নিজ প্রদেশের ইতিবৃত্ত । এই গ্রন্থের টীকা 

লো-চুয়ানের কথাও আমরা উল্লেখ করেছি। স্হু-ষাঁচিয়েন রচিত সি-চি, যা 
অবলম্বনে আমরা কনফুনিয়াস ও অপরাপর চৈনিক ধর্নগুরুদের কথা বিবৃত 
করেছি, শ্রীষটপৃ্ প্রথম শতকে রচিত সেই গ্রন্থে ব্যবহৃত ইতিহাস রচনার 

পদ্ধতি, পরবর্তী কালের এতিহামিকদের নিকট আদর্শস্বর্ূপ হয়েছিল! এই 
গ্রন্থটি পাচ ভাগে বিভক্ত-_রাজবৃত্ত, কালানুক্রম, খণ্ডিত বিবরণ, সামন্তরাজ- 
বৃত্তান্ত এবং জীবনীসমূহ। 

অপরাপর প্রাচীন এতিহাসিক সাহিতোোর মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য পান-কু 

রচিত চিয়েন-হান-স্থ (07£6৮-1267-97% ) যার অর্থ পৃর্বতন হান-বংশের 

ইতিহাস'। পান-কু মারা যান ৯২ খ্রীষ্টান, সেই হিসাবে আলোচ্য গ্রন্থের 

রচনাক'ল সম্পর্কে কোন স'শয্ব নেই ।৯ আর একটি উল্লেখযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থ 

হচ্ছে চু-হ্-চি-নিয়েন (015%-,975%-07৮1-876%) 1 এই গ্রন্থটি একটি সমাধির 

মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল ২৮০-৮১ শ্রীষ্টাবকে । এটি সম্ভবত উই (761) অঞ্চলে 

রচিত হয়েছিল শ্বীষটপূর্ব তৃতীয় শতলে | উভয় গ্রন্থেই চীনের আদি পর্যায়ের 

ইতিহাস নণিত হয়েছে, প্রাচীনতম হিয়া (৪19) রাজবংশের কথাও 

উল্লিখিত হয়েছে, তবে কতদূর নির্ভরযোগা তা বল; বাদ না। আরও ছুটি 
প্রচীন যুগে রচিত ইতিহাসগ্রস্থ আছে। প্রথমটি হচ্ছে সো-চুয়ান (750-07448) 
খা পৃর্বো্ত চুন চিউ গ্রস্থের টীকা হিসাবে কথিত । . এতে ৭২২ থেকে ৪৬৮ 

্ী্টপৃধান্ের ইতিহাস বণিত হয়েছে ।২ দ্বিতীয় গ্রন্থটির নাম হচ্ছে চান- 
কুও সে (072% 260-7%8) যার মর্ব যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলির নথিপত্র ' এই গ্রন্থে 
চৌ-যুগের শেষের দিকে চীপের রাজনৈতিক নংকটের বছরগুলির কা বলা 

হয়েছে । 
চীন দেশের আদি কবিতা লোকসঙ্গীতের পধায়ে পড়ে । সেগুলির প্রথম 

লংকলন লি চিং বা পি-কিং বার কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি কিন্ত 

এই সংকলনে দেই সকল কবিতাকেই গ্রহণ করা হয়েছে যেগুলিকে ধর্মীয় 

প্রয়োজনে বাবহার করা চলে। বেশ ক্ছু কিতাকে এই উদ্দেশ্যে রূপান্তরিত 
করে নেওয়া হয়েছিল। কণফুসি পন্থীরা কবিতার বড় একটা ধার ধারতেন না। 
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কিন্তু 'তাও"-পন্থীর! খুবই কাব্যান্ুরাগী ছিলেন, কেননা “তাও ধমে প্রকৃতির সঙ্গে 
আত্মীয়তা স্থাপনের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । তাং-যুগের অধিকাংশ 
কবিই ছিলেন 'তাও'-পন্থী। তাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন তাও-হান (৭:৯০- 
7০) এবং চাঙজ-চিয়েন (00808-000190)1 এর! উভয়েই ছিলেন গ্রীস্ীয় 

অষ্টম শতকের মানুষ । এদ্দের রচনায় প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তা অপন্বপ- 

ভাবে ফুটে উঠেছে । তাও-হানের একটি কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত 

করছি। পার্বত্য অঞ্চলে একটি ধর্মস্থান দর্শন করে তিনি এই কবিতাটি 

লিখেছিলেন। “নির্মল আকাশে একটি পাহাড়ের চুড়ে দেখা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে 
যেন তার উদ্ভবই হয়েছে শূন্যে ....-সৌধটি দাড়িয়ে আছে যেন মেঘের ফাকে, 
খাড়া পাহাড়ের উপর যেন তার শীধদেশ বাতাস ভেদ্দ করছে । রাত্রি নেষেছে, 

বানরেরা এবং পাখিরা নিস্তন্ধ হয়েছে । ঘণ্টার ধ্বনি আর সাধুদের স্তোত্রপাঠের 
শব্দ শীতল মেঘের ভর ভেদ করে যাচ্ছে । 'আমি দেখছি নীল শিখরগুলির 

দিকে এবং চাদের দিকে যার প্রতিফলন ঘটেচ্ছ তদের জলে । আমি ঝনার 

কলতান শুনছি এবং বাতাসের শব্দ যখন ত গাছের পাতাগুলির উপর দিয়ে 

বয়ে যাচ্ছে। যা দৃশ্বামান তাকে অতিক্রম করে গ্রামার হৃদয় একই সঙ্গে 

ভ্রাম্যমান এব" বন্দী, এক আশ্চধ অবাস্থৃতিতে । এভাবে প্রভাতও আমাকে 

চষ্কিত করবে । শীদ্রই সব কিছুর চেহারা! বদলে যাবে । ইতিমধ্যেই অন্ধকার 
পূর্দিকের বিশাল পরতমালার অস্থরালে নিগলিত হচ্ছে! ইতিমধ্ই তুঙ্গে 

জলে নৃতন ধরনের আলো জলে উঠেছে, যা প্রভাতের বাঠীবহ। ইতিমধোই 

ধীরে ধীরে চন্দ্রের পাণুর রশ্মিগুলির ইজ্জল্য কমে যাচ্ছে.” এরা দুজন 

ছাড় বৌদ্ধ কবি ওয়া" উইর ( ৩৯৯ ৭৪৮ থাঃ ) কথাও উল্লেখযোগ্য । 

তারও কনিপ্রকৃতি ছিল রোমান্টিক; পক্ষাঙ্গরে ভিন্র মেক্গাজের কবি ছিলেন 

লি-পো বা লি-তাই-পো (৭০৫-৭৬২ গ্রাঃ) ধার রচনায় একটি করুণ লিষাদের 

ছায়া! সর্বদা বিরাজমান । তাং-বুগের অপরাপর কবিদের মধো তু-ু 

( +১২-৭৭৬ খ্রীঃ) এবং পো-চিন-হ (+৭২-৮৪৬ খ্রাঃ) বিশেষ জনপ্রিঘ্তা লাভ 

করেছিলেন । 

চীনা নাটকের উদ্ুব সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধো মতভেদ আছে । চীনতত্বে 

বিখ্যাত পণ্ডিত ডাদার বল লিখেছেন যে চীনা নাটকের সবটাই বহিরাগত 

এবং তা গড়ে উঠেছে গ্রীক নাটকের প্রভাবে । চীনা নাটকের বিবর্তনকে 

তিনটি বিশেষ যুগে ভাগ করা যায়__-তাং-বংশের যুগ, স্থ-বংশের যুগ, এবং মুয্ান 
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বংশের যুগ। তাং-বংশের ফুগের কোন নাটক এখন পাওয়া যায় না' 
তবে কথিত আছে ঘে এই যুগে রচিত নাটকসমূহের বেশির ভাগই ছিল 
এতিহাসিক | নুং-বংশের যুগে নকল নাটকই ছন্দে রচিত হত, এবং কোন 
নাটকেই পীচকনের বেশি অভিনেতা থাকত না। প্রকৃতপক্ষে মুয়ান-বংশের 
যুগই ( ১১২৬-১৩৬৭ খ্রীঃ) চীনা নাটকের স্বর্ণযুগ । চৈনিক সাহিত্যের বিখ্যাত 

ধীতিহাপিক গাইলসের মতে এই যুগে রচিত নাটকাবলী প্রাচীন ও আধুনিক 
যুগের সকল চাহিদীকেই পূরণ করে । এ যুগের মোট ৮৫ জন নাট্যকারের 

নাম পাওয়া গেছে, যাদের মধ্যে আবার চারজন মহিলা । প্রাপ্ত নাউকের 

সংখ্যা ৫৬১টি । নাটকের বিষয়বস্ত ছিল বহু ও বিচিত্র । ট্রাজেডি ও কমেডির 

কোন নিদিষ্ট ধারা ছিল না। নাটকে সবরকমের চরিত্রই থাকত এবং 
সংলাপের ভাষা হিসাবে চলিত ভাষাই ব্যবহ্ৃত হত। নাটকগুলি সচরাচর 

চারটি অথবা পাচটি অধ্যায়ে বিভক্ত থাকত । প্রতিটি নাটকেই কোন না-কোন 

নৈতিক বক্কব্য থাকত। নাটকের প্রটে বিশেষ কোন জটিলতা থাকত না। 

খুয়ান-যুগে রচিত নাটকাবলীর মধে: সবচেয়ে উল্লেখষোগা হচ্ছে পি-পা-কি বা 

বাশীর গল্প । নাটকটিতে মোট ১৪টি দৃশ্য আছে। পণ্ডিতদের মতে এই 

বিয়োগাস্থ নাটকটি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটকগুলির সঙ্গে একাসনে স্বান পাবার 

যোগা। তবে চীন দেশে এতিহাসিক নাটকের চাহিদা ছিল বেশি । মুয়্ান- 

যুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় এতিছাসিক নাটকের নাম হানের ছুঃখ। চীনা 
মঞ্চ ছিল খুবই সরল ধরনের, কয়েকটি রং করা মাদুর দিয়েই দৃশ্বাপট রচনা 
করা হত। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা খুব জমকালো! ধরনের পোষাক-পরিচ্ছদ 

ব্যবহার করতেন বেশির ভাগ থিয়েটারই ছিল ভ্রাম্যষান, তবে শহরসমূহে 

সর্বকালের বাবছারের উপযোগী মঞ্চ ছিল। তিনদিনের কষে কোন নাটক 

শেষ হত না। তার অর্থ এই নয় যে নাটকগুলি খুব দীর্ঘ, আসলে নাটকের 

এক একটি অংশ এক-এক দিনে দেখানো হত, এবং এটাই ছিল চীন দেশের 

প্রচলিত রীতি। 

১২ জাপান £ কোজিকি ও নিছোজী 

চীন থেকে বৌদ্ধধর্ম জাপানে বিস্তারলাভ করেছিল কোরিয়ার মধ্য 

ফিয়ে। কোরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম গ্রবেশ করেছিল খ্রীটীয় চতুর্থ শতকে | কোরিয়ার 
দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের পেকচে অঞ্চলটি ছিল সেখানকার বৌদ্ষধর্মের প্রধান 
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কেন্ত্র। পেক্চের রাজা স্ঙগ-ওয়াঙ্গ ৫৫২ খ্রীষ্াবে জাপানে একটি প্রতিনিধিদল 
পাঠান হারা সেখানে একটি বুদ্ধমৃতি এবং কিছু বৌদ্ধ পুথি নিয়ে যান এবং 
সম্রাট কিশ্মেইকে সেগুলি উপহার দেন। বৌদ্বধর্মকে গ্রহণ করার ব্যাপার 

নিয়ে জাপানী অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দের সৃষ্টি হয়। প্রভাবশালী 
সোগা পরিবার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে, কিন্তু মোনোনোবে এবং নাকাতোমি 
পরিবারহ্বয় বৌদ্ধধর্মের ঘোরতর বিরোধী হয়ে দ্রীড়ায়। শেষ পর্যন্ত ৫৮৮ 

খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ণ জাপানে ন্বীকৃত হয়। ৬০৭ থ্রীষ্টাব্ধের মধ্যে বিখ্যাত 
হোরিষুজি মঠের প্রতিষ্টা হম। এখানে অজত্র বৌদ্ধ গ্রন্থ রক্ষিত আছে। 

অধিকাংশই চীনাভাষায়। দীর্ঘকাল কোরিয়া এবং ভাপান সাংস্কৃতিক দিক 

থেকে চীনের প্রভাবাধীন গ্ছল। এমনকি মধ্যযুগ পধস্থ জাপানী শাসক ও 

অভিজাত শ্রেণী চীনাভাষায় কথানাঙ্া1 বলতেন এবং লেখালেখির কাজ করতেন। 

জাপানী ভাষ! ও সাহিত্য সম্পূভাবে চীনা প্রভাবে গড়ে উঠেছে । 

বৌদ্ধধর্ম প্রবেশের আগে জাপানে কোন সুনিদিই ধর্মমতের অস্তিত্ব ছিল 

না। হিন্দুধর্মের মতই অবশ্য বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় কিছু দেবদেবীর পুজা 

ইত্যাদি বতষান ছিল, কিন্ধক তা কোন স্থনিদিষ্ট ধর্মমতের আকারে দেখা 

দেয়নি । জ্ঞাপানের পুরাতন আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস, দেবদেবী, ইত্যাি 

পরবর্তী ক'লে শিণ্টো নামে পরিচিত হয়। শিন্ শব্দটি চৈনিক শেন থেকে 

এসেছে য:র অর্থ 'দেবতাগণ', টো! শব্দটি এসেছে চৈনিক “তাও থেকে হার 

অর্থ পথ । কাজেই শিণ্টো শব্দটির অর্থ দেবতাদের পথ। শিণ্টো নামটি 

চীনা । এর জ্গাপানী প্রতিশব্দ কামষি-নো-মিচি। শিণ্টোর প্রথম উল্লেখ 

পাওয়া যায় নিহোঙ্সরী গ্রন্থে যেখানে বলা হয়েছে রাজা ইয়োমেই তেতো 
( ৫৮৬ শ্রী: ) 'বুদ্ধের পথে বিশ্বাস করভেন এবং দেবতাদের পথে" শ্রদ্ধা 

করতেন। এ থেকে বোঝা যান যে শিণ্টো বলতে কোন বিশেষ ধর্মব্যবস্থা 

বোঝায় না । বৌদ্বধর্ধ প্রবর্তিত হধার পর পুরাতন মুগের ধর্মীয় ধরনের যা 
কিছু বর্তমান ছিল সেগুলিকে বোঝাবার জন্য শিশ্টো কথাটির ব্যবহার শুরু 
হয়েছিল ৷ 

জাপানে প্রত্রাশ্মীয় যুগের কোন সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়] যায়নি, তবে 

নবাশ্মীয় যুগের বহু নিদর্শন পাওয়| গেছে । এই নবাশ্মীয় সংস্কৃতির ধারকেরা 

বাইরে থেকে জাপানে এসেছিল। হন্কাইডে! ঘ্বীপে বর্তমানে ধে আইছু 
ধ্ীইব বাস করে তারাই সম্ভবত ওই আদি নবাশ্মীয় সংস্কৃতির অধিকারীদের 
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বংশধর | ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে অপরাপর যানবগো্ঠী জাপানে আসতে 
শুক করে কোরিয়ার মধ্য দিয়ে। কালক্রমে এরাই আইুদের হটিয়ে গোট। 
জাপান দখল করে নেয় এবং সেখানে একটি মিশ্র সভ্যতা গড়ে ওঠে। এই 
বহিরাগতদের বাস্তব সংস্কৃতির কিছু নিদর্শন প্রত্রতবের মাধ্যমে জানা গেংলও 

জাপানের আদি ইতিহাস সাহিত্যগত প্রমাণের উপর আজও নির্ভরশীল । 

সাঁহত্যগত প্রমাণ বলতে আমাদের হাতে ধা আছে তা হচ্ছে কিংবাদস্তীর 
ছুটি সংকলন। একটির নাম কোজিকি, অপরটির নাম নিহোঙ্গী। কোজিকি 

শবের অর্থ “পুরাতন বিষয়সমূহের নখিপত্র', নিহোঙ্গী শব্দটির অর্থ “জাপানের 
বিবরণীসমূহ'। গ্রন্থ ছুটি যথাক্রমে ৭১২ ও ৭২* খ্রীষ্টাব্দে সংকলিত 

হয়েছিল । 
কো'জকির ভমিকাঘধ বলা হয়েছে যে রাজা তেম্মু (৬৭৩-৬৮৬ খ্রীঃ) গ্রচলিত 

সরকারী নথিপত্রম্মূহের ভ্রান্তি ও অসম্পূর্ণতা দর্শনে নিন্ষোক্ত 'আদেশ দিয়ে" 

ছিলেন : "আমি শুনেছি যে সমাউদের বিবরণীলমূহ এবং বাক্যাবলী য! বিভিন্ 

পরিবারের অধিক'রে রক্ষিত আছে, মুলত সত্যব্জিত এনং অর্থহীন মিথ্যার 

দ্বারা 'অহেতুক শ্বীত। এই সকল অসম্পৃণ্তা যন্দি এখনই দূর করা নাযায় 
তাহলে পরবতী কালে, বহু বছর অতিক্রান্ত হবার পর, এর মুল উদ্দেশ্যই 

বিনাশপ্রাপ্ধ হবে, রাজতস্ত্রের মহুং ভিত্তি সম্পর্কে মানুষ অজ্ঞ থাকবে। এই 

কারণেই আমার ইচ্ছা যে সমাটদের রক্ষিত বিবরণীসমৃহ পুন: পরীক্ষা করার 

দরকার এবং মেগুলির অঙ্বর্গত মিধা অংশসমূহ বঞ্জন করে সতোর প্রতিষ্ঠা 

করা প্রচ্েজন " আরও বল! হয়েছে যে এই কান্ত করার জন্য হিষেদা-নো- 

আর নামক এক বাক্কিকে শিছোগ করা হমু যিনি ছিলেন শ্র্তিধর। 

তাকে দিয়ে পুরাতন যুগের বংশাবলীসমূহ মুখন্থ করানো হয়। ইতিমধো 

রাজা তেস্যু যারা যান এবং সমস্ত প্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে যায়। পরবতী কালে 

সয়াজ্ঞী জেম্মাইও ( ৭০৮-৭২১ ঘ্রী:) এই বিষয়ে আগ্রহী হন এবং তার নিদেশে 

যাশুমারো নামক একজন রাজকর্মচারী হিয়েদানো-আর কতৃক মুখস্থ করা 

বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ করেন। 

পাচমাসের কিছু বেশি সময কাঞ্জ করে যাশুমারেো তিন থণ্ডে রচিত 

কো্জিকি সম্তরাজ্জীর হাতে অর্পণ করেন। এতে জগ২স্থষ্টরর সময় থেকে 

সম্রাজ্ঞী হ্ুইকোর (৫৯৩-*২৮ শ্রীঃ) সময় পধস্থ বিবরণী রক্ষিত আছে। 

ত্বষিকাম্ম ঘাশুমারে! লিখেছেন, “যা কিছু এখানে লিপিবন্ধ হন়েছে তার 
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সত্রপাত আকাশ ও পৃথিবীর বিচ্ছেদের ঘটন! থেকে এবং শেষ ওহারিদার পুণ্য 

প্রাসাদে । প্রথম খণ্ডের বিষয়বস্ত দেবতা শ্বর্গের-পবিভ্র-কেন্দ্রের-প্রভূ থেকে 

যহুৎ রাজকুমার তরঙ্-সীমা পর্যন্ত। দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়বস্ত ত্বগীয় সম্রাট 

কামৃ-ধামাতো-ইহারে-বিকো থেকে রাজা হোস্কদার পুণ্য শাসন পধস্ত। 

সম্রাট ওকো-সাঙ্রাকির কাল থেকে ওহারিদা প্রাসাদের ঘটনা পধশ্থ তৃতীয় 

খণ্ডের বিষয়বস্ত 1" 

তাহলে দেখা যাচ্ছে কোজিকির স্থত্রপাত স্থট্টিতত্ব দিয়ে। বল হয়েছে 

যে সর্বপ্রথম জন্মগ্রহণ করেন দেবতা আমে-নো-মি-নাকা-ন্ুমি-নো কামি বা 

স্বর্গের পুণ্যকেন্ত্স্থ প্রত । দ্বিতীয় ও তৃতীয় দেবতা, ধারা তার কিছু পরে 

আবিভূতি হয়েছিলেন, হচ্ছেন পুণ্যহ্ট্টির কারক দেবতা এবং দিবাভাব প্র 

কারক দেবতা । এদের সকলেরই উদ্ভবের স্থান স্বর্গ, যা বলতে বোঝায় 

আকাশ অথনা কোন পৌরাণিক স্থান। আবিভত হবার পর এর' নিজেদের 

অন্তিত্ব গোপন রখেছিলেন ' প্রথমজন কখনও এবং কোন অবস্থাতেই 

নিজেকে প্রকাশ করেন না। এরপর অপরাপর “দবতারা জন গ্রহণ 

করলেন । পথিব'রও হ্টি হল। নৃতন দেবতাদের মধো দুকতন আদি, নাম 

জোষ্টদেবতা এবং চিরদগ্তায়মান দেবতা, ধাদ্রে পরে জন্মালেন পৃথিবী দেবতা, 
ভয়ংকরী দেবী, দেবতা-যিনি-আ মন্ত্রণ-ভানান, দেবী-যিনি-আমন্ত্রণ-জানান, 

ইত্যাদি । শেষোক্ত ছুজন স্রনিদিষ্ট জাপানী নাষ পেয়েছেন-ইজানাগিনোকাষি 

এবং ইজ্ানামিনোকামি। সংক্ষেপে ইজ্রানাগি ও ইজানামি। বাকি সকলে 

নিছক গুণাবলীর হবার পর্রচিত, শ্নিদিষ্ট নামহীন, ঘা আমরা আগে 

দেখেছি । 

এরপর কোঙ্জিকিতে নলা হয়েছে কিভাবে দেবতা ইজানাগি ও দেবী 

ইজানামির মাধামে জাপান দ্ব'পপুঞ্জের এবং মন্ুযুঙ্জাতির শি হল। সমস্ত 

দেবতারা এই দুজনকে নিরেশ ছিলেন যেন ভারা সমুদ্র তোলপাড় করে ভূষি- 

সমূহকে একজ্ঞাযগায় কেন্ত্রীভৃত করেন। ওই কর্ণ সমাধা হবার পর 

ইজানাগির পরিচ্ছদ থেকে জন্ম গ্রহণ করলেন এক দেনী ধার নাম আমাত্রোস্থ্। 

ইজানাগি তাকে নিজ্ঞ রত্রসমূহ দিয়ে অভিষিকু করলেন যার ফলে আমাতেরান্ু 
হলেন নুর্ধদেবী। এর কিছু পরে আমাতেরাম্থর ভাই তাকে-হায়া-নুসা নান 

ধরনের অপরাধমূলক কাজ করতে শুরু করল, ধার ফলে ক্রুদ্ধ হয়ে আমাতে- 

রাস্থ ম্বর্গের শিরিগুহায় আশ্রয় নিলেন এবং বিশ্বচরাচর অন্ধকারে নিষপ্ন হল । 



জাপানী সাহিত্য ১৫৩ 

অত:পর আটশে! দেবতা বহু কৌশলে তার মানভঞ্তন করে তাঁকে আবার 

বাইরে নিয়ে এলেন । আমাতেরাস্থর কুবুদ্ধিযুকত ভাই স্বর্গ থেকে নির্বানিত 
হল এবং ইজুমো নামক স্থানে সে অবতীর্ণ হল। এখানে আটমুখো! একটি 
মহাসর্প সকপের ভীতি উৎপাদন করত। তাঁকে নিহত করে আমাতেরাস্থর 

ভাই ওই দ্বীপে পাকাপাকি বসতি স্থাপন করল। 

এদিকে জাপানের দ্বীপসমূহে অসংখ্য পাথিব দেবতা ঝগড়া-বিবাদে যত 

হওয়ায় হূর্ধদেবী আমাকেরাস্থ তাদের দমন করার জন্য নিজ পুত্র মাসাকা 

আকাত্ম্বকে প্রেরণ করলেন ধিনি অনেক কৌশলে সেখানে শাস্তি ফিরিয়ে 

আনলেন এবং নিজ পুত্রকে সেখানকার শাসক করে পাঠালেন। তীর 

বংশধরগণ হলেন জাপানের শাসককুল ! কোজিকির দ্বিতীয় খণ্ড শুরু হচ্ছে ওই 

দেববংশের ছুই ভাই কামু-ইরামাতো এবং ইকস্থ-সে-নোিকোতোর রাজত্ব 

কাল ছিয়ে। তারা পূর্বদিকে সামরিক অভিযান করেছিলেন, কিউন্থ থেকে 

হোনহ্থ অভিমুখে । কামুইয়ামাতো প্রথম জ্ঞাপানের সার্কভৌম সম্রাট । 

যদিও কোজিক্ির বিবরণসমূহ পুরোদস্বর কাল্পনিক, তথাপি শেষের দিকে 

তা অনেকটা বাস্তবান্গ। দেবতাদের উদ্ভব এবং রাজ্বৃত্ব ছাড়াও কোজিকিতে 

আরও অনেক আকষণীয় বিষয় আছে, যেগুলির কথা আমরা একটু পরে উল্লেখ 

করব ।১ 

নিহোঙ্গী ক্ীপানের দ্বিতীয় প্রাচীনতম গ্রস্থ এবং বিষয়বস্বর দিক থেকে 

কোঞজ্জিকির অন্কুরূপ হলেও তা! অনেক বেশি বাস্তবান্তগ। এখানে রাক্ত- 

বংশাবলী বণিত হয়েছে অনেকটা বিচক্ষণতা সহকারে । কোজিকির মত 

নিহোঙ্গগতে কোন নিশেষ ভূমিকা নেই । লেখক সম্পর্কেও কোন কথা বল 

নেই। নিহোঙ্গীর উপর অনেক ভাষা রচনা করা হয়েছে, এবং সেগুলির 

মধ্যে কয়েকটি বাক্তিগত টীক1 হিসাবে ত্রয়োদশ শতকের সংকলনগ্রস্থ সাকু- 

নিহোঙ্গীতে স্থান পেয়েছে । এই সকল টাকার মধ্যে একটির নাম কোনিন 

সিকি যাতে বলা হয়েছে যে নিহোঙগী রাজকুমার তোনেরি এবং পৃর্বোক্ত যাশু- 
মারো কর্তৃক সংকলিত হয়েছিল এবং তা! রাণী জেম্মাইওর কাছে অপিত 

১। কোঙ্জিকির ইংরাঙ্গী অনলাদ £: 8951] [নু 00809062181, 2001721 চ260045 

ও 487016717120675 (70581788061078 01006 ১5150105৮৩1 0£ 08097 9০016- 

87619010 ৬০]. 3, 1882) 1 ১৯৩২ ত্বীষ্টান্দে ৬৮, 70. £১৪6017 উত্ত অনুবাদের একটি উন্নততর 

সং্করণ প্রকাশ করেন পর্যাপ্ত টাকাটি্গনীসঙথ। 



১৫৪ প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য 

হয়েছিল ৭২০ গ্রীষ্টাব্দে। নিহোঙ্গী গ্রন্থে কোজিকির কোন উল্লেখ নোই। 
নিহোঙ্গী তিরিশ খণ্ডে বিভক্ত, তা ছাড়া এই গ্রন্থের সঙ্গে যুক্ত একটি পৃথক্. 
বংশাবলীও বর্তমান ছিল, বা অবশ্ট আর টিকে নেই। আয়তনের দিক থেকে 

নিহোঙ্গী কোজিকির দ্বিগুণ। এতে ৬৯৭ গ্রীষ্টাব্ধ পর্যন্ত জাপানের ইতিহাস 
বণিত হয়েছে। পৌরাণিক অংশে অবশ্ব কোজিকির সঙ্গে বহু জায়গাহ 

বৈপাদৃশ্য দেখা যায়। নিহোঙ্গীতে জাপানী রাজবংশের একটি পূর্ণাঙ্গ কালাহু- 
ক্রম দেওয়া আছে যা শুরু করা হয়েছে সম্রাট জিম্মুতেম্রোর রাজত্বকাল থেকে 

যার তারিখ ফেলা হয়েছে ৬৬০ খ্রীষ্টপূবাকে | তবে নিহোঙ্গীতে অনুস্থত 

কালাহ্ক্রম বহুলাংশে কাল্পনিক, যে কারণে আধুনিক এঁতিহাসিকগণ তার উপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন ন1।৯ 

'কোজিকি এবং নিহোক্গী গ্রন্থঘয়ে অপরাপর কিছু কিছু বিষয়েরও উল্লেখ 
আছে। ঘেযন নাটকের উদ্ভব সম্পর্কে কোডিকিতে বলা হয়েছে যেষখন 

স্র্যদেবী আমাতেরাম্থ তার ভাই-এর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে পর্তগুহায় আত্মগোপন 

করেন, তখন তাকে প্রনন্ন করার জন্য অমত্ম্বউন্থুসে নামক একজন যুবক 

দেবতা! একটি নাটকে দল গঠন করেন, এবং স্্যদেবী যে গুহায় লুকিয়েছিলেন 

তার সামনে নাটকের অভিনয় শুর করে দেন। দেবী তন /কীতহলী হয়ে 

গুহার বাইরে আসেন, কলে আব'র হুযেব্র ালো পৃপিবীতে দেখা যার । যে 

নাটকটি পেখানে অভিনীত হয়েছিল তার নাম আমেনে' ইওয়াদে। “লা কাগুরে। 

নিহোঙ্গী গ্রন্থে তামাই শামক একজাতাদ্র গ্রামা নাটকের উল্লেখ আছে, যেগু'লির 

বিষযনস্ত শশ্যলংক্রাস্থ দেবদেবীর কাহিণী এবং যেগুলির অভিশয় হত ফসল 

কাটার সময়ে । ফুদ্দোকি নামক সংকলনে পাচশোর অধিক লেক সঙ্গীত আছে 

যেগুলির সঙ্গে উক্ত গ্রাষ্য নাটকগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। পরবতী যুগে 

বৌদ্ধ প্রশ্তানে একটি বিশেষ ধরনের নাট্যসাছিত্যের লহ হয় যা নো” পাষে 

পরিচিত । এজাতীয় নাটকের সংখ্যা হাঙ্জারেরও বেশি । এগুলিকে সাধারণত 

দুভাগে ভাগ করা হয়-উচি এবং সোটো। প্রথমোক্ত ধরনটিই বিশেষ 

জনপ্রি্ ছিল। বিষয়বস্ত্ত অন্ুযাগ্ী নো নাটকগুলিকে চারভাগে ভা? করা 

১। ইংরাঙ্সী অহ্থবাদ 5 ৮৬. 3. ৯5062, 847/0781, 08707106165 01 1227 0707 

18522711650 72175630045 10, 697. 71774741554 10707 1721 077777731 00717656274 

&] 277/656 (00525010055 ৪৫ 10665511785 01 005 18797 9০9 :1665, (50170407৮, 

90011673617 1), 2 ৮915, 1896. 



জাপানী সাহিত্য ১৫৫- 

হয়েছেঃ (১) কামিনো বা শিনজিনো, দেবতাদের কীতিকলাপ অবলম্বনে 

যেগুলি রচিত হত) (২) স্থগেন নো বা সদিচ্ছার নাটক, সৎ এবং অসতের 
সংগ্রামের কাহিনী এবং পরিণামে সৎ-এর জয়লাভ যেগুলির বিষদ্ববন্ব ছিল; 

(৩) ইউরেইশে বা মেইরেইনো, যেগুলির চরিত্র হত সাধারণত ভূত-প্রেত 

অপদেবতারা ; এবং (৪) গেনজাইনো বা সমশ্যামূলক নাটক । নো-নাটকের 
পাশাপাশি বৌদ্ধ-প্রভাবিত আরও এক ধরনের নাটক প্রচলিত ছিল যেগুলি 

ছিল প্রহসন্ধমী । একই মঞ্চে উভয় নাটকেরই অভিনয় হত, তবে নো- 

অভিনেতারা মুখোশ ব্যবহার করতেন 

প্রথম জাপানী গদ্য গ্রন্থ নরিটোর বিষয়বস্তু শিণ্টোধর্-অন্তমোদিত প্রার্থনা 

সমূহ । মূল গ্রন্থটি অবশ্য পাওদছা যাননি, তবে ওই গ্রন্থের অনেকটা অংশই 

পরবর্তী কালে ৯১৭ খ্রাগান্জে রচিত ইঞ্িসিকি নামক গ্রস্থে পাওয়া যায়, 

প্রাচীন জাপ'নী গঞ্ধসাহিত্যের দ্বিতীয় নিদর্শন হচ্ছে সেহ্দো যার বিষয়বস্ত 
অষ্টম শতকের সম্রাটদের অন্শ্বাসনাবলী । জাপানী গচ্চসাহিত্ের একটি বিশেষ 

বৈশিষ্টা ছিল জানাল বা ডায়েরী রচন্।। সাধারণত অভিজাত শ্রেণীর মহিলারা 

এই রকম ডাযের রাখতেন । একজন অভিভাত মহিলার রচিত প্ররুতই 

বিশেষ সাহিতাণ্চণসম্পন্ন এই রকম একটি ডাছছেরীর নাম কাগেরে-নিক্ি, 

রচনাকাল ৯৭5 ৭৭ খ্রীষ্টাব্দ । অপরাপর ডায়েরী-লেখিক!দের মধো ইজুমি 

সিকিলু এবং মারাসাকি সিকিলুর নাম উল্লেখযোগ্য । তবে এই ডায়েরী- 
সাহিত্যের সবাপেক্ষী বিস্মরকর ও মনোগ্রাহী নিধন হচ্ছে সেই-সোনাগন 

রচিত মকাউরা-নো-সিসি, রচনাকাল ১০১৫ খ্রষ্টান্দ , প্রথম বিধাত জ্ঞাপানী 

উপন্যাসের নাম গেঞ্জি মনোগাতারি (১০১০ খ্রীঃ, লেখিকা মারাসাকি সিকিলু, 

যা পৃথিবীর সবশ্রেষ্ট উপস্থাস গুলির মধ্যে অস্কতম । 'লখ্তি আকারে প্রাচীন 

জাপানী কনিতার সংখ্যা খুবই কম; প্রাচণনতম জাপানী কাবাগ্রশ্থের নাম 

যান্ভোস্থ। এটি আমলে ৪৫০ জন কবির ৪৫০টি কবিতার সংকলন। 

এই সংকলনটি প্রস্তরত করা হয়েছিল ৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। ধাদের কবিতা 
এখানে স্থান পেষেছে তাদের মধ্যে কাকিনামোতো নোৌহিতোমারো (৬৫৫ 

৭১০ খ্রীঃ ), ইয়ানবে-নো-আকাহিতো (মৃত্যু ৩ শ্রী: ), ওতোমো-নো-তাবিতি 
( ৬৫৫.৭৩১ তরী; ) ভাষানোই-নো-ওকুরা ( ৬৫৯-০৩৩ খ্রীঃ ), প্রভৃতি উল্লেখ- 

যোগ্য। এদের রচনা ছিল লিরিকধর্মী, এবং এরা প্রত্যেকেই ওয়াকো 

নামক ছন্দ ব্যবহার করতেন । পরবত্া সহশ্র বছরে এই একই ছন্দজাপানী 



১৫৬ প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য 

কবিতাম্র ব্যবহৃত হয়ে এসেছে । পরে অবশ্য তক্কা এবং চোক। নামক ছুটি 
ছন্দের প্রচলন হয়। দশম শতকে আরও একটি কাব্যসংকলন প্রকাশিত 
হয়। নাম কোকিলম্থ। ধারা এই সংকলনের কাজে নিযুক্ত ছিলেন 
তীর! হচ্ছেন কি-নো-তম্থরাই, চি-নো-মিংস্ুনে, মিলুলো-তাদামিনে এবং 
কি-নো-তোমোনারি | দ্বয়ং সম্রাটের আদেশে এই কবিতাবলীর সংকলন 
হয়েছিল।১ 

১। মান্যোলুর উতরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪* হ্ীঠাকে | তারও পূর্বে ১৯১১ হ্ীষ্টাবে 

প্রকাশিত তয়েছে কোকিলহুর অন্বাদ । গেঞি মনোগাভারির ইংরাজী অনুবাদ করেল আর্থার 

শ্য়ালি, ছয় থণ্ডে। নো-নাটকগুলির নামের একট গ্রামাণা তালিকা প্রকাশিত করেছেন 

পেরি, দুরপ্রাচা-সংক্রান্ত ফরামী চর্চাকেন্দ্রের বুলেটিনের নবম থণ্ডে। এই সঙ্গে রষ্টবা ঘ. 0. 

2615517810167 2190 0. 1. %82088158, 7727312110773 007 122719 ০2176561764" 
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ঈরাণ, পশ্চিম এশিয়া ও মিশর 
১৪ বৈদিক ভাষা ও আদি ঈরাণীয় ভাব। 

ধ্রতিহাসিক বিবর্তনের কোন এক পধায়ে, গ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ অন্দের আগে 

ও পরে, ভারতবধের কতিপয় মানবগোষ্ঠীা, যাদের পরিচয় পাওয়া যায় বৈদিক 

সাহিত্যে, যে ভাষায় কথা বলত, তার সঙ্গে পার্খশবতাঁ দেশ ঈরাণের কতিপয় 

মানবগোচীর ব্যবজত ভাষার সাদৃশ্য এত বেশি, যা থেকে সহজেই অন্যান কর! 
যায় যে, এই ছুই দেশের ছুটি বিশেষ ভাষা একই ভাষা-পরিবারের ছুই সন্তান । 

এমন কি আরও পরবর্তী কালের ঈরাণীন্ন ভাষা-_যেমন খ্রীষটপূর্ব ষষ্ঠ শতকের 

প্রাচীন ঈরাণীয় লেখমালার ভাষা_-বৈদিক ভাষার সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্যযুক । 
এখানে আমর সম্রাট জারেকসেসের ( খয়র্ধ ) একটি অন্থশীসনের মূল ভাষা 

এবং তার সংস্কৃত প্রতিরপ (ডঃ স্থকুমার সেন কৃত ) উদ্ধৃত করছি : তুবম 

(ত্বম্)কা-হ (কাশ্ত) অপর (অপর: ) যদি মনিয়াহইফ (যদি মন্সাসে) 

শিয়াত অহনি (চ্যাতঃ অসানি ) জীব উত। মুত (জীব: উত মৃতঃ) তব 

অহনি ( ধভব। সানি) অবন1 দাতা ( অনেন হিতা ) পরীদির ত্য (পরীহি 
তাযৎ) অভুর মজদা (অন্তর মেধা: ) শিয়শ তায় ( স্স্থাপয়ৎ ) অন্থর মজদাম্ 

( অন্থর মেধাম্) যদইশ! (হজে: ) ঝতা চা (খাতা চ) ব্রজমনিয় (ব্রহ্ধাণি ) | 
অথবা দারায়ুসের বেহিন্তান লিপি £ অচ্ম্ দারয়বৌষ ( অহং ধারয়দ্বস্থ ) খষায়খিয় 

খযায়ধিদানাম্ ( ক্ষায়থ ক্ষারখান।ম, সংস্কতে অবশ্য ক্ষায়খ বলে কোন শ্ধ 

নেই, কিন্ত এখানে বীর বহুবচনে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিঘুমই অহস্থভ হয়েছে, 

শব্দটির অর্থ 'রাজা রাজাদের? ).. অর্ধমহা নপা (খধষামন্য নপ্বা) বিষতসপহ্া 

পুলস ( বিস্তম্পস্য পুনঃ) হথামনীসীয় ( শাখামনীদ: 1৯ 

ভাষার 'ই বিস্ময়কর সাদৃশ্য অনেক কিছুই প্রমাণ করে । প্রাচীন ঈরাণীয়- 
গণ তাদের প্রধান দেবতা বরুণকে অস্থর আধ্যায় ভূষিত করেছিল, ধিনি ছিলেন 

১ ভু 5. ১৮, 014 /675,27) 17507100/55, 01026. 9298, 114 8, 761206ি14এ 

4870826010875076 51701571814) 2865 1701, ড1]1, 00. 56-77 108 210 1 80225তাতে, 

711561715011801) 01 10911845156 01620 26856115187 (1905) 7 ৮507 1910087, 27077 

£16 1675101) 162607) 9148 26505, 00, 00 44 85105 102 মতিআও 96160 11070008015 

০0. 1-14. 



১৫৮ গ্রাচীন বিশ্বসাহিত্য 

অন্থর মেধা: ( অন্থর মজদ1 )। ডঃ বটকৃষ্ণ ঘোষের মতে সম্ভবত বৈদিক ও 

ঈরাণীয় টাইবদের মধ্যে ধর্মবিষয়ক কোন মতভেদ ঘটেছিল যে কারণে, পরম্পর 

জাতি হওম়। সত্বেও, তারা একে অপরের দিকে পিছন ফিরিয়ে ছিল। প্রাচীন 

বৈদিক ধর্ম “দৈব হিসাবে পরিগণিত হুত। দেবতাবাচক দেব" শবটি অতি 
প্রাচীন যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল-__সংস্কৃতে দেব, ল্যাটিনে দিউস, কেন্টিকে 

দেবোল, লিথুয়ানীয়ে দিবোস, স্ক্যাত্ডিনেভীষে তিবর। সম্ভবত পশ্চিষে 

উন্নততর অস্থর সভাতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ঈরাণীয়গণ অন্থ্রাস্থিত হয়েছিল 

ধার পরিণামে প্রাচীন দৈব মতে বিশ্বাসী বৈদিকগোতীদের সঙ্গে তাদের সংঘাত 

গুরু হয়েছিল । অন্তত ১৪** খ্রীষ্টপৃরান্দবেও দেবান্রেত্ হাড়ি আলাদা হয়নি, 

কেননা ওই সময়কার বোঘাজ-কোই শিলালিপিতে দৈবদেবত। টন্দ্র ও নাসত্য 

অস্ুরদেবতা বরুণ ও মিত্রের সঙ্গে শাস্থিপূর্ণ সহাবস্থান করেছিলেন ।১ কিক 

পরবর্তী কালে বাপারটা অন্করকম ঘটেছিল । বেহেতু অন্থর-কুলচুড়ামণি বরুণ 
বোঘাজ-কোই লিপিতে দেবরাজ ইন্দ্রের বুসঙ্গে ছিলেন, সেই হেতু স্রীইপূর্ব ষষ্ট 
শতকের ঈরাণীয় ধ্গুরু জরথু্ঈট ( সংস্কৃত _ ভরদ্-উঈ ) ইন্দ্রকে তো অপদেবতা' 

আখ্যায় ভূধিত করে জাহান্রমে পাঠালেন, উপরন্থ নরুণের নামটাকেই বদলে 

করে দিলেন অন্্রর ( অহুর )। বিষয়টিকে স্থকৃমার সেন বেশ গুহিয়ে লিখেছেন £ 

“জরথ ইট প্রবতিত নীতিমূলক ধর্স অবলম্বন করিবার পৃর্বে ঈরাণীয় আধরা 
ভারতীয় আধদের মতই যজ্জপরায়ণ ও দেবেপাসক ছিল। অবেস্তার মধ্যে 

এই প্রাচী” ধর্মের চিহ্ন কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে । জরুরী ধর্মগ্রহণের ফলে 
ঈরানীয়পণ দ্বেবিছেমী হইয়া পর্ডল, এবং দেব শব্দের অথ ঈাড়াইল অপ- 

দেবতা! ফলে শার্ধদ্র অনেক প্রাচীন দেবতা (যেমন, নাসত্য, ইন্দ্র ইত্যাদি) 
অপদেবত] হুইয়া গেলেন । তবে দু'একটি দেবতা (যেমন- মিত্র, অর্ধমা এবং 

সোম) তাদের মাসন অঙ্ক রাখিতে পারিয়াছিলেন ! অনেশ্থান্থ দেব' শব্দের 

যেমন অর্থাননতি ঘটিয়াছে, আশ্চধের বিষয় সংস্কৃত সাহিত্যেও ঠিক অন্ুরূপ- 
ভাবে 'অহ্থর' শঙ্জের অর্থবিপর্ধয় ঘটিতাছে। খথেদের প্রাচীন অংশে আমরা 

অন্তর শব্দ পাইতেছি নরুণ প্রতৃতি দেবতার বিশেষণ হিসাবে । অবেস্তাতেও 

১ আটুবা [15217507717 51126715566780815 267 77685525086 48:24907.6 46 02/75527- 

3০821061919, 20,367 4 2 £০025 02022765087716 46720880076) 21078617122 

44016 02561150120, 1922, 20, 254 £71:0271572086 487676%1122151019 ৮০, 1, 

(13 7 025751986 725100 ০ 17456, ৬০০ 1, 2. 972 



ঈরাণ, পশ্চিম এশিয়। ১. মিশর ১৫৬ 

আমরা দেখিতেছি ঈশ্বরের নাম হইয়াছে অছর মজদা অর্থাৎ অন্র মেধা, 
“মহৎ জ্ঞানন্বরূপ |” কিন্তু অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্যে 'অন্থ্র” শব্দের অর্থ হইল 
“দেববিরোধী”, 'ত্রাহ্ষণছ্বেষী'। সম্ভবত «দেব ও 'অস্থর' শব্দের এই অর্থ- 
বিপর্যয়ের মঞ্চে ঈরাণীয় ও ভারতীয় আর্ধদের যধ্যো প্রচণ্ড ধর্মবিরোধের ইতিহাস 
লুক্কায়িত রহিয়াছে ।”১ 

২।। আঅন্থর-সভ্যতা 

যদিও ভারতীয় সাহিত্যে অস্থর বলতে বৈদিক সংস্কৃতি বিরোধী যে কোন 

ভাতিকেই বোঝায়, পুরাণসমূহে যাদের ভয়াবহ অমান্ষরূপে চিত্রিত কর! 
হয়েছে, বৈদিক সাহিষ্টোর প্রাচীনতর অংশে আমরা তাদের ভিন্ন চিত্র 

পাই ।২ বাশ্থবিকই অস্থর নাষে শ্প্রাটীনকালে একটি দেশ ও সভ্যত ছিল, 

ঘদ্রে নামানুসারে বর্ঠম:ন মেসোপনেখিয়! অঞ্চলটি, অর্থাৎ ইউফ্রেতিস ও 

তাইগ্রিস নর্দী অঞ্চল, আসিরিয়া নামে পরিচিত হয়েছিল । আমর] পরে 

দেখব এই অঞ্চলে পর পর কয়েকটি সডতা গড়ে উঠেছিল-_স্থমেরে, ব্যাবিলনে 

এবং আপিরিয়ায় যেগুলি সামগ্রিকভাবে অস্থুর সভ্যতা নামে পরিচিত । 

পৃথিবীর প্রাচীনতম মহাকাব্য গিলগাষেশ এই সভাতারই স্থষ্টি যা উৎকীর্ণ 
করা হরেছিল মাটির টালির উপর বাণমুখো লিপিতে । ভারতীম্ধ বৈদিক 

মাহষের কাছে অন্থর বলতে শুধু আদি ঈরাণীয় বা যেলোপটেষীয়দেরই 

বোঝায় না, আরও পশ্চিমের মিশরীয় সভ্যতাও তাদের কাছে অস্থর সভ্যত1 

হিসাবে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ তাদের কাছে পশ্চিমের যাবতীয় দেশ, 

যেগুলি সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল অত্যন্ত ভাসা-ভামা, সবই ছিল অস্থর । 

ছান্দোগা উপনিষদের (৮1৭-৮) প্রজাপতি ও ইন্দ্রবরোচনের আখ্যান 

থেকে উপরি-উক্ত বক্তব্যের সতাতা প্রষাণিত হয়। অস্থররাজ বিরোচন এবং 

দেবরাজ ইন্দ্র উডভয্বেই ব্রহ্মজিজ্ঞান্থ হয়ে প্রজাপতির নিকট শিক্ষালাভ করতে 

গিয়েছিলেন। কাহিনী অঙ্যামী, বিরোচন প্রজাপতির শিক্ষার তুল অর্থ 

করেন, এবং দেহই যে ব্রদ্ধ এই রকম ধারণা নিম স্বদেশে ফিরে যান এবং 

১। ভাষার ইতিবৃত, পৃং ৬৩। 

২। অনুর নামক একটি ট্রাইব আজও মধ্যভারতে ও বিহারে বর্তমান, বদিও তাদের সঙ্গে 

প্রাচীন অস্থর দভাতার মম্পর্কের বিষয়ে কিছু বলা যায় না । 
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সকলের কাছে সেইরকমই ব্যাখ্যা করেন। এরপর ওই উপনিষদেই মন্তব্য কর? 
হয়েছে যে ওই তুল ধারণার বশবত্তধ হয়ে, অর্থাৎ দেহই যে বর্ম এই ধারণায় 

বিশ্বাস করে, অস্থরেরা মৃতদেহকে দাহ বা সমাধিস্থ না করে, ওধধ প্রয়োগে 

ও নানাপ্রকার কৃত্রিম প্রক্রিয়ার দ্বারা সেগুলিকে সংরক্ষিত করে রাখে । 

স্পষ্টতই এই মন্তব্যের দ্বারা মৃতদেহ সংরক্ষণ করে রাখা ব' যী করার মিশক্ীয় 

প্রথার ঈঙ্ষিত কর হয়েছে । তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে অন্থর সভ্যতা 

বলতে বৈদিক মানুষেরা ঈরাণ থেকে মিশর পধন্ত বিস্তৃত এলাকার নান! 

ধরনের সভ্যতাকে বুঝত যদিও সে সম্পর্কে তাদের ধারণ ছিল খুবই 

বঅস্পষ্ট । 

আমরা আগেই বলেছি যে ঈরাণীয়গণ অস্থর সভ্যতার দ্বারা এত বেশি 

প্রভাবিত হয়েছিল যে বৈদ্ক মচুষদের চোখে তারা অস্থর ভিন্ন 

আর কিছু ছিল না। কিন্ধু পশ্চিম দিক থেকে প্রভাবিত হবার আগে 

ঈরাণীয় সংস্কৃতি বৈদিক ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে বড় একটা পৃথক 

ছিল না, যে কথার প্রমাণস্থরূপ, ভাষার সাদশ্য ছাড়াও, আরও কিছু তথ্যের 

অবতারণা করা চলতে পারে । বৈদিক ভারতীয়র। এবং ঈরাণীয়রা একটি 
প্রাচীনতর আগ্রপূজার শরিক ছিল, এবং অগ্রি-উপ!সন! ছাড়াও উত্তয় গোঠীর 

মধোই সোম-উপাস্ন। বা সোমযাগের প্রবর্তন ঘটেভিল। বৈদিক এবং 

ঈরাণীয় যাগযজ্জের ব্যাপারট! ছিল একই রকম, এনং উভয় ক্ষেত্রেই একই 

পরিভাষার নাবহার ছিল যেমন, হ৪ম-পোম, জওতরল হাতা, অপননম্ল 

অথবন, মন্ধ,ম্ুমন্ত্র, যঙ্জত-্যজত, মশ্র-্যজ্ঞ, আঙুইতি- আছুতি, হত্যাদি। 

বেদ এবং অবেস্থায় একই ধরনের উপন্রন-প্রধার অশ্থিত্ব দেখা যান, এন্সং 

উভ্তয় ক্ষেত্রেই দেবতাদের সংখ্যা তেত্রিশ । মিত্র ( মিথ.) এব" বরুণ (অসুর) 

বিশ্বচরাচরের নিরষরক্ষক, নৈদিক খত ও অবেশ্বীয় অশ ওই নিরমশ'গলার 

প্রেতীক ৷ বৈদিক ইন্দ্র অবেন্তাতেও বর্তমান, যদিও সেখানে তার মধাদা- 

হানি করা হয়েছে। নালতা বেদ এবং অবেশ্তা উহয় স্থানেই বঙমান। 

অপাং নপাতের ক্ষেত্রেও ওই একই কথ|। বৈদিক গন্ধব, অবেস্তার গন্দরে ওয়া, 

সৈদিক কুশাণু অবেস্তার কূশনি, বৈদিক যয অবেস্থার ধিম। উদাহরণ 

অনায়াসেই আরও বাড়ানো যার়। 

ঈরাণীয় ধর্মসংস্কারক জরণুষ্ট আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন ঈরাণীয় ধর্ম ও 

সংস্কৃতির এই প্রাচীন দিকৃগুলিকে, যেগুলি বৈদিক ভারতীয়দের লঙ্গে প্রা 



ইরান, পশ্চিম এশিয়া ও যিশর ১৬৯. 

অভিন্ন দিকৃপুলিকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে, এবং তার জায়গায় পশ্চিমী অর 
ভাবধারার ব্যাপক প্রচলন করতে, এবং তিনি বহুলাংশে সাফল্য লাভও 
করেছিলেন। তথাপি প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতির অবশেষসমূহকে লোপ করা 
একেবারে সম্ভবপর হয়নি। শ্তরীষটপূর্ব পঞ্চম শতকের সম্রাট জারেকসেলের একটি 
লেখমাল! থেকে জানা যায় ধে আইন করে প্রাচীন দৈব ধ্যানধারণাসমূহকে 

উচ্ছেদ করার চেষ্টা হওয়া সত্বেও বহুসংখ্যক দৈব উপাসক ঈরানে বর্তমান ছিল । 

ভারতীয় সাহিত্যে অস্থরদের মুণ্ডতপাত করা হলেও অহ্র সভ্যতার কিছু কিছু 
অনুগামী এখানেও ছিল যাদের দৈহিকভাবে নিশ্চিহ্ম করা সম্ভব হয়নি । 

অধ্যাপক বেনভেনিস্তে দেখিয়েছেন ধে এমনকি আকিমিনীয় যুগেও ঈরানীয় 

ধর্ম, ধার বর্ণনা গ্রীক এতিহাসিক হেরোডোটাস করেছেন, বৈদিক ধর্মের সঙ্গেই 
অধিকতর সাদৃশ্বাযুক্ত ছিল ।১ 

৩॥ অন্থর সাহিত্য 

প্রাচীন ঈরানীয় স'হিত্য ও সংস্কৃতির সঠিক অবস্থান বুঝতে গেলে, পশ্চিমের 
অন্তর সভ্যতার অন্তর্গত দেশগুলির ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে কিছুটা ধারণা 

থাক প্রয়োজন । শুধু ঈরানীয় লাহিত্যই নয়, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেরও 
একট] সঠিক বোঝাপড়ার পক্ষে এটা অত্যাবশ্যক । ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিস 
ক্মবনাতিকাম্ব স্বপ্রাচীনকালে বথাত্রমে স্বমেরীয়, ব্যাবিলনীয় ও আসিরীয় 
সভাতা গড়ে উঠেছিল। এই তিনটি সভ্যতার মধ্যে স্থমেরীয় সভ্যতাই 

সবাপেক্ষা প্রাচীন, এবং পরবতী ছুটি সভ্যতা নিজেদের বৈশিষ্ট্ে সমৃজ্জল 

হওয়া সত্বেও সেগুলির মূল উৎস যে সুমেরীয় সভাতা সেকথা অন্বীকার করা 
যায় না। ব্যাবিলন ও আদিরিয়ার ভাষা স্থমেরের ভাষার থেকে পৃথক্, কিন্ত 

লিপির ক্ষেত্রে এই তিনের মধো এমন কিছু পার্থকা নেই। আহ্ুমানিক ছুই 
সহস্র এষ্টপৃবাকে সম্রাট হামুরাবির সমগ্র যেমোপটেমীয় ভূখণ্ড অধিকার 

করে নেবার পর থেকেই অুমেরীয় সভ্যতা ব্যাবিলনীয় এবং পরবতী কালে 

'আসিরীয় সভ্যতার শ্রবৃদ্ধির অন্তরালে ঢাকা পড়ে যায়, তথাপি আজ আমরা ষে 
চোখে সংস্কৃতকে দেখি, রোমান ক্যাথলিক গীর্জা যে চোখে ল্যাটিনকে দেখে, 

ব]াবিলনীয় ও'আসিরীয় পণ্ডিত ও পুরোহিতবর্গ ঠিক সেইভাবেই স্ুমেরীয় 

ভাষার যধাদা রক্ষা করেছিলেন, বিশেষ করে ধর্মীয় ক্ষেত্রে । 

১1776 2651055 2617181515 0255 1929, 2 32 প্র, 
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অস্থর সাহিত্যের আদি পর্যায়সযূহের জন্য আমাদের প্রত্বতব-নির্ভর না! হয়ে 
উপায় নেই। আকিমিনীয় রাজগণের (ঈরানীয় রাজবংশ ) কিছু লেখমালা 

আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলি দুই ভাষায় রচিত। এই লেখমালাগুলিই প্রাগীন 

মেসোপটেমীয় অঞ্চলের ভাষাসযূহের পাঠোদ্ধারের সুত্র জুগিয়েছে। ব্যাবিলনীয় 

ও আঁসিরীয় পুরোহিতবর্গ র£চত হাজার হাজার টাঃল-লিপি পাওয়া গেছে। 

কাঁচা মাটি দিয়ে টালি প্রশ্নত করে সেগুলির উপর লেখা হত এবং পরে পুড়িস্বে 

নেওয়া হত, এই কারণেই বলা হয় টালি-সাপ। এগুলির বিষয়বস্ত হচ্ছে 

রাজরাদড়াদের ইতিবু। এক ৬একটি টানতে নেহা কম লেখা আটত না। 

৭১৪ হ্রীষ্টপাকের একটি টা (ল-লপের মোট রচনার পরমাণ হিসাব করে দেখা 

গেছে তা লগুন টাইমস পহকায় পা কলামর বষয়ব প্ুব সমান । 

ব্যাবলনীয় সাভাতার সগরপাত হরা যায় সমাউ ভানুরাবর অহ্রশাসনাবলী 

থেকে | ইনি স্ুশামানর জনা বিথাাত স্ছিলন এব সারা দেশে একই ধরনের 

হলেন একটি পরৃতগাত্রে মদেবতা খামাশের 

যৃতির নীচ তিন তার আনরশান্নাবলা উৎকীণ করিয়েছ্ছিলেন। প্রাসীন 
ব্যাবিল্নীর সাম্রাজোর কুস্র পর তহগ্ছলে মআপিবার সাম্বাজার উত্যান হয়, 

| | বাবলনায় ও মাসরার 'ভানাসমূহের 

মধো বিশেষ কোন পাকা নেই, উন বশ ৪ বাশ শভিকর বাংপা ভাবায় 

যে তক্ষাং তাঁর চেয় বেশি নয় 

প্রাচীন ব্যাবিলন রর ও আিরীযর় সাহাতার শিখন পাওয়। যায় সম্রাট 

অন্ররবা'নপালের (৬৮-৩৬১ শ্রী পু) বগ্যাত গন্থাপার সেকে। এই গ্রশ্কাপারটি 

আদর সামা.জার বাজবানা ননেতত বণমান ছিল । এখানে পাপ গেছে 

অজন্ন টাল-লপি যে9পর পাঠোগগার করে ছলেন সার হেনরা রলনমন | এই 

গ্স্থাগলি প্রকে প্রপি টাল পর সংগত নাষ 1৬01৮ 0011 01711995505 1 

পরবর্তী কালে প্রঃঠততুবিতরা আরএ নানাহান দেকে অঙ্শন টঢাল-লিশি সংগ্রহ 

করে'ছলেন ষেগলর বিমযুবন্থকে গারভাগে ভাগ করা হবেছে_প্রার্বনা ও স্তোঙ্, 

শুভাশ্ুভ লক্ষণ, (১,কংসা ও ইধধ এবং দ্রো[তষ। 

৪॥ শিপগামেশ মহাকাব্য 

প্রাতীন অস্থর সা'হত্যের সবচেষে বিন্বয়কর নিদর্শন হচ্ছে গিলগাষেশ 

যহাকাব্য । এই মহাকাব্য মেসোপটেমিয়ার জাতীয় সাহিত্য য। স্থমেরীয়, 
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ব্যাবিলনীয় ও আসিরীয় এই তিনটি সভ্যতার প্রচ্ছদপটে গড়ে উঠেছে 
আকারে আমরা র£মানে মহাকাব্যটিকে পেয়ে'ছ সেটি হক্ছে আসিরীয় সংস্করণ । 
সম্রাট অশ্বর নিপালের গ্রন্থাগারে বারোটি বৃহদা়তন ট্যাবলেটে কিউনিফর্ম 

লিপিত এই শহাঁকাবা ক্ষোদত রয়েছে। গ্রীষ্টপূৰ ছ্বিতীয় সহশ্রাব্দের কয়েকটি 
ট্যাবলেটে স্্মেরীয় ভাষার গিলগামেশের কাভিনার অংশবিশেষ পাওয়া গেছে 

যা পাঁচভাগে বিভক্ত £ (১) জীবতেব রাজ্যে গিলগামেশ, (২) গিলগামেশ 

ও স্বর্গের বু, (৩) গিলগামেশ রা আগা, (৪) গিলগামেশ, এন কিছু 
এবং প্রেতলৌক এবং (৫) গিলগামেছশের যা । তন ও ৫ নং বিষয়বন্থ 
আ'সরীয় সঙ্গরণে অন্পর্থত | ১৮০০ খ্রীষ্টপর্বান্দে র'চত ব্যাবেলনের 

সিপ্লার নামক স্কান থেকে একটি ট্যাবুলটে গিলগামেশ মহাকাব্য 

অংশবশেষ পার্য়া গেছে। এখানে আাসরায় সংস্করণের খিতীয়, তৃতীয় 

৪ দশম আশগ্ল উদ্ধত রসেছে। ১৬০০ ই্টপুধান্জে রচিত কমেকটি 

বোদাজ কোই লিপিতে হিটউাইট, আকৃকাঁধার় ও ভরীয় ভাষার গিলগামেশ 

মহাকাবোর অংশবিশেষ পাওয়া গেছে? ১৯০৭ খ্রীপূরান্দে কবি সন-লেগ- 

উন্নাশ আ.সরীয় সঙ্গরণ অবলহ্থনে নহন করে £গলগামেশ মহাকাব্য রচন। 

কারাছলেন। সপূম ও বছগ শ্রীষ্টপৃশানে পুনরায় রচিত গিলগামেশ মহাকাব্যের 

অংশ.বশ্মে পাগয়া গেছে উক (ইরেখ), শ্বত্র ( আফ্রয়ার অন্যতম রাজধানী ) 

এবং ক্রলতানটেপে €(মেমোপটেমির়াক হাবরানর নিকট ) 1 বাইবেলের 
পুরাতন অংশের কোন কোন কাহিনীর উপন এব বৈদিক সাহিত্যের কোন 

কোন আখানের উপর (যেমন শতপথ্ত্রাঙ্ণ ও পরবতী রচনালযূহে বণিত 

বন্যাকাহনী ) গিনগামেশ মহাকাতবোর প্রভাব আছছে। হোমারের অডিসি 

মহাকাবাকে ৪ গিলগামেশ প্রভা,বত করেছি বলে পাঁগুতেরা অন্রমান করে 

থা,কন । এই মহাকাবোর নায়ক গিলগাষেশ কোন কাঈনিক চরিত্র নয়, 

অন্তত ই নামের একজন রাজার উপ পাওয়া যার ধনি উরেখে রাজত্ব 

করেছিলেন । রর 

গিলগামেশ মহাকাব্য শক হয়েছে একজন অধ্মানব ও অর্ধপশ্তকে দিয়ে 

যার নাম এন:কিছু বা ইয়া বা।ন। রামায়ণ বশত হগ্মানের সঙ্গে এই এন 

কিছ্বর যথেষ্ট সাৃশ্শা আছ । পিন সশ্তাতার একটি সালে এই' রকম একটি 

অধমানব অর্ধপশ্ুর চিএ আছে ষা ওই এন-কহুপেউ স্মরণ করিয়ে দেয়। খন্েদে 

ব্ধাকপি নামক একটি জীবেধ উ৪ধ আছে (১০৮৬) এন্-কিহুর সঙ্গে 
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সাধৃশ্যযুক্ত বানরজ্াতীয় এই জীবটি সম্ভবত কোন অবৈদিক ট্রাইবের উপাস্য 
দেবতা ছিল। পরবর্তী কালে অবৈদিক মানুষদের যে হহ্ুমান-পৃজা বৈদিক 
মান্গষেরা গ্রহণ করেছিল তার উৎস মনে হয় ওই বুষাকপি যে খখেদেও নিজের 

একটু স্থান করে নিতে পেরেছিল । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সংস্কৃত হনুষৎ শবটির 
উৎস ভ্রবিড় অপ-মস্তি। 

অস্থরবানিপালের গ্রস্থাগারের ষে বারোটি ট্যাবলেটে গিলগামেশ মহাকাব্য 
উৎকীর্ণ রয়েছে তা থেকে জানা ঘায় ষে এন্-কিদুর শাঁক্তর কাহিনী: ছিল ইরেখ 

শহব্রের আতঙ্কের বন্্, কিন্ত একজন অসমসাহসী শিকারী একটি পরমা হথন্দরী 

রষণীর টোপ ফেলে তাকে ইরেখ শহরে নিয়ে আসে যা ছিল মহাবীর 
গিলগামেশের রাজধানী । তাকে শহরে নিয়ে আসার কাহিনী রামায়ণের খস্যুশঙগ 

মুনির কাহিনীকে ম্মরণ করিয়ে দেয় । দেবত! খামাশের উপদেশে এন-কিছু 

গিলগামেশের সঙ্গে বন্ধুভাবেই বাস করতে থাকে । 

প্রথম ট্যাবলেটের লিপিগুলি এরপর থেকে কিছুটা অস্প্ | আবার ঘেখান 

থেকে তা স্পষ্টতর হচ্ছে সেখান দেখা যায় যে এলামরাজ চুষ্বাস্বার ইরেখ 

আক্রমণ এন্-কিছু এবং গিলগামেশ উভয়ে মিলে প্রতিহত করছে । তারা একটি 
ঘন সিডার বৃক্ষের দা অরপ্যপপ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছ । এইখানে ট্যাবলেটের 

লিপিগুলি ভেঙেচুরে গেছে, তবে অদখান করা যেতে পারে যে এই যুদ্ধে 
গিলগামেশ ও এন-কিছু জয়লাত করেছন । 

এদিকে দেবী ইস্ডার গিলগামেশের পারত্ব ও দৈহিক সৌন্দদে আকুষ্ট হয়ে 

তাকে প্রেম নিবেদন করে বসলেন । কিন্তু গিলগামেশ তীকে প্রত্যাখান করল 

কেনন! ওই দেবী তার পূর্ববর্তী প্রেমিকদের_যারা সংখ্যায় অল্প নয়-_সরনাশ 
ঘটিয়েছিলেন। এতে কুপিতা হয়ে দেবা ইস্টার গিসগামেশকে হত্যা করার 

জন্য একটি ন্দয়াল বৃষকে প্রেরণ করলেন কিন্ত সে গিলগামেশ এবহ এন্-কিছ 
কর্তক নিহত হুল! তখন দেবা গিলগামেশকে অভিশাপ দিলেন ধে সে 

রোগগ্রস্থ হয়ে তিলে তিলে মুত্রার পপ এগিয়ে যাবে । এন্ কিছু দেবাঁকে হত্যা 

করবে বলে শাসাল, ফলে সে-৪ অভিশপ্ত হল। এখানে থেতণে আবার 

লিপিগুলি অস্পষ্ট হয়ে গেছে । 
পরবর্তী ট্যাবলেটে যে কাহিনী পায়! যাচ্ছে ভাতে জান! ঘাম যে এন্- 

কিছু মারা গেছে, এব" রোগগ্রস্থ হয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষারত গিলগামেশ তার 
ৰংশের আদিপুরুষ পীর-নাপিশতিমের সন্ধানে যাত্রা করেছে, উদ্দেশ্য কোন 
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স্বতসষ্ভীবনীর সন্ধানলাভ। সে পথ অতি দুর্গম, ভয়াবহ সিংহের! সেখানে 

প্রহরারত | গিলগামেশ তখন চন্দ্রদদেবতার কাছে প্রার্থনা! জানাল এবং তারই 

সাহায্যে শেষ পর্যস্ত সূর্যাস্তের পাহাড় অতিক্রম করল। এখানেই পৃথিবীর 
মীমান! শেষ, স্বর্গের সীমানা শুরু । উভয়ের ষোগশ্ত্র একটি সরু সুড়ঙ্গ ঘার 
মধ্যে গিলগামেশ প্রবেশ করল। 

কিন্ত ভিতরে প্রবেশ করে সে আতঙ্কে প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেল। 

বৃশ্চিকারৃতি অথচ বিশালকায় একটি দানব ও দানবী সেই স্ুড়ঙ্গপথ পাহার! 

দিচ্ছিল। সৌভাগ্যক্রমে তারা তার ক্ষতি করেনি । স্থড়ঙ্গের শেষে বারো 

মাইল ব্যাপী স্তীব্র অন্ধকার. এবং তারপর মৃত্যুর সমুদ্র । কোন জীবিত 

মাচুষ সেখানে েতে পারে না। তবু গিলগামেশ সাহসে ভর করে মুত্যুর 

সমূদ্রেব তীরে উপস্থিত হল। এই সমূদ্রের অধিষ্ঠাত্রী ছিলেন দেবী সবিতু 

€ সবিত )1 গিলগামেশের অন্ুনয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত তাকে সাহাষ্য করলেন । 

তার আদেশে আরদ-ইয়! নামক একজন নাবিক তাকে সাগরপারের সেই বাঞ্চিত 

স্বীপে পৌছে দিল যেখানে বাস করেন গিলগামেশের আদি পূর্বপুরুষ পীর- 
নাপিশ তিম ও ভার স্্বী। এখানে আবার কা“হনীটি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। 

গিলগামেশের অভিপ্রায় জেনে পার-নাপিশ তিম তাকে বললেন ষে প্রত্োকটি 

মানুষের মৃতু অবধারত, এবং তা রোধ করার মত কোন মৃতসপ্রীবনীর সন্ধান 

তার জানা নেই । কিন্ধ তিনি তাঁকে জাঢ়শ€ক্তসম্পন্ন একটি গাছ দিলেন 

যা মান্টষের লুপ্ত যৌবন ও স্বাগ্থাকে ফিরিয়ে দিতে পারে । সেই গাছের স্পর্শে 

গিলগামেশের রোগমুক্তি ঘটল, রোগে কালো হয়ে যাওয়া চামড়া তার দেহ থেকে 

অপহ্ূত হল। সেই অলৌকিকশক্রিসম্পন্ন গাছটি নিয়ে গিলগামেশ যাত্রা 

করল পৃথিবীর দিকে । 

কিন্তু এ সৌভাগ্য দীর্ঘস্থায়ী হল না। পাথমধ্যে ক্লান্ত হয়ে গিলগামেশ 

জলপানের জন্য গাছটিকে পাশে রেখেছিল । সেই অবসরে সিংহব্ূগী এক দানব 

এসে গাছটিকে অপহরণ করে নিয়ে গেল। গাছটিকে হারিয়ে গিলগামেশ শিশুর 

মত ক্রনদন করতে লাগল । সেটিকে ফিরে পাবান জন্য মে উন্মাদের মত 

নানাহ্বানে বিচরণ করল, কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। 

অবশেষে ক্লান্তদেহে ভগনহৃদয়ে গিলগামেশ ইরেখে ফিরে এল | তার নিঃসঙ্গ 

নিরুতাপ দিনগুলিতে শ্রধু একজনের কথাই তার বিশেষ করে মনে পড়ত। সে 
হচ্ছে এন্-কিছু। গিলগামেশ আকুলভাবে দেবতাদের কাছে প্রার্ধনা করত 



১৬৬ , প্রাচীন বিশ্বসাহিতা 

যেন এন্-কিছুকে তারা আবার তার কাছে ফিরিয়ে দেন। শেষ পর্যস্ত দেবতা 

নগন্ এন-কিহর আত্মাকে গিলগাযেশের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। 

গিলগামেশের মৃত্াভ় তগনও বিদরিত হয়'ন। এন্-কিছর প্রেতাম্মাকে সে 
পরলোক সম্পকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে এন-কিন্র জানালো যে তা হুনলে 
গিলগাযেশকে আরও দুঃখ পেতে হবে। তা মনেও গিলগামেশ তা শুনতে 

চাইলে এন-কহ পরলোক সম্পকে বলতে রাজী হল। কিন্তু এন-কিছু 

গিলগামেশছে কি বলেহল ত। বলা সন্ণ নয়, কেনন। গিলগামেশ মহাকাবার 

অবশিষ্ট অংশটি বতমান নেই ।- 

৫॥ বন্যাকাহ্িনী 

যে বারোট ট্যাবলেটে দিল [অশ মহাকাবা উতকীণ মাছে সেপ্ডলির মধ্যে 
একাদশতম টাবতলউটিতহ 'বব্যাত বল্াকাহিনী লিপবন্ধ আছে । পৌরা'মক 

যুগে জগহ ক্ষোড়! একটি বন্যা ইাযাহল একা £দই অঙ্গাবগ্ঞায় খুব অলসংখাক 

লোকই জীবত ছিল এইরকম ল্াহন। পরিবার ব্গ্ানেই প্রসলভ আছে। 
তে 4 হি 

্ৈ লে চর চে চস্াগেজি ক চা ডিন ব্ র্ সঙ্গে বাইবে'লাক্ নৌহল শাইিশা, শহপগরাজিণ বনিত মগ «এ মংতের 

্ হিরু ৯ 22254 2 5 রর ও বশ 

কাভনা ভতাক উলেগঘোগা । পুবিন পি বরস্কানেহ একঠ ধহচনর বহ্যাকা।হনা 

ফেণে অনেকেহ মহন হলেন যে বাতি পোর হব সতত একটি মহাবন্যা। জগৎ 

জুড়ে হয়েছল | তবে এ ওনার কান গহা ওক প্রমাণ নেই 

এই বন্যাকাহেনা প্িলঘামেতকে পলোচ্ছলেন হার বাশের আধিপুক্দ পার- ৯০, 

4 স কত তে ৯১ সস ্ 4১১৯৯ টি ০: ৮ টি লাপিশতিঘ 1 জ্ঞানাদপতি দেই! হয় পীরনাপিশএতমকে এই বন্গার 
চ উদ্দেশ জা'নয়ে ভাকে একটি লোক! তত কে প্রাণের বাদতল সেখানে 

সঞ্চয় করার নদেশ দিলেন | পানা পশুর তম ১৯৪ হাহ 2 হয়তল। নৌকা 

(নিহাণ করলেন, এবং মালপর সন্থানমন্বতত সহ তাতে প্রবেশ করলেন। 

তারপর শুক হল মহাবন্যা | রেবতি। পিশ্মোন এক করতলন বজাদাত। নেবো 

এবং মেরোডাখ সন্মুখে এগয়ে গেলেন | নিনব কাপ ছডাতে লাগলেন । 
০০০ পাপ শা 78 

১। [নিন (বেশ মহাকানের ভারাজী অনুবাদ 2: 205 70100100500, 2186 47৮০ ০1 

071827/657 ( ১৯৩০) 7 তি 8 9৭20475, 071657565) (08150) 7 জামাশ অনুবাদ £ 

4৯106 5০50০৮৮1095 01184516507 277৮ (১৯৫৪), এ ছাড়া ভ্রষ্বা 4. 1260861, 2 নির 

08184777557 127700 272 014 72659756706 771211515 (১৯৪৬) এবং ১7915615770 1011050810৮ 

48508 1৩2৮1225162 16214 11901780002 016 71551217476 (১৯৫৫ 01 
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দেবতারা ভীত হয়ে আন্ুর স্বর্গে আশ্রয় নিলেন। তার] ঠাণ্ডায় কুকুরদ্ের মত 
জড়াজড়ি করে ন্বগের দেওয়াল ঘেসে শুয়েছিলেন। দেবী ইস্তার 

প্রসববেদনাকাতর ম'হলার মত গোাচ্ছিলেন। 

পরপর ছয়দন ধরে অবিএ্রান্ত ঝডবৃষ্টি চলল । মরা মাছের মত অসংখ্য 

মৃত মানুষকে ভাসমান দেখে পীর-নাপিশভিম কাঁদতে লাগলেন। দীর্ঘকাল 

পরে বন্যার প্রকোপ কমলে তিন একটি ঘুঘু পাখকে বাইরে ছেড়ে দিলেন। 

সেকোন বসার হান না পো ফিরে এল । তারপর তিনি পাগাতলন একটি 

সোয়ালো৷ পা'খকে, সে ফিরে এল । অবশেষে তিনে পাগলেন একাটি 

বাহুডকে, কিন্ত সে ফলে এল না। জল কমেছে বুঝতে পেরে পার-নাপিশবতম 

একটি পাহাডেব মাবার অবতরণ করে দেবতাদের উদ্দেশে মধ নিবেদন 

করলেন । দেধছাত। প্রসন্ন ভয়ে পীর-নাপিশ তম ৪ তার পত্রে আববাদ 

করলেন ।* 

৬॥ সষ্রিকাহিনী 
পিলগামে মহাকাবোর্র অনেকখান আশু জুডে আছে সগ্িকাতনা। 

জলকঠ স্টিব মল উগাপান 'ঠসাবে এখানে ধরা হয়েছে । জলেন শানু স্থির 

রূপের প্রতাক দেব] এপ, হব অশান্থ আতর রূপের গুহাক বেবা বা 

দানখা টিঘামাং। মল কা.কশা অন্যায় দেবতা মেরোডাদ্ (বাইবেল ও 

কোরা:নর মাঢ়ক ) এই টিদাধাহাতক পরা করে অশান্থ জলরা'খকে শান্ত 

করেন। এঠ টযানাং ও এথবেদোক তৈখাত 1 

গাব দান সক খালেন জসকেহ কটি উপাঁপান বধলেছিতলন । এইব্ধপ 

ধারণার প্রততকলন ফতেপেন্ (১০১২৯) আছে। প্রত্রততদ ক্স 

(0100)105 ) এরিত অধতলর একটি কষ্টিকাহনা সংগত কর ছংলন যা ছিল 

মেরা এবং বাবিলনায় উন আফাতেই 5 একই উযাবংলতের 

লহিতত অঞ্যারী আদতে জল ছ্রাড। আত কিছুই বহমান ছিল না যা খেকে 

দেণতা ইয়! সব কিছুর ক্রি করেছিলেন। 

আর পতণ শী সালে অন্তন্পভাবে মেরোডাখকে সব কিছুর শঞ্টা হসাবে 

কল্পনা করা হয়েছে । ুরম্ত ও শান্ত জল টিয়ামা ও অপস্রকে প:রপূরক 

১। প্র্িবীর বিঙিপ্র দেশের বন্যাকাহিনীর জগ [. 4১50০ বিরচিত 025 2151 5086% 

র্যা । 
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আদর্শে পরিণত করা হয়েছে, এবং তারা স্বামি-স্্রীরূপে কল্পিত হয়েছে যা থেকে 
জগৎ সংসারের স্ষ্টি হয়েছিল । আরও একটি কাহিনী অনুযায়ী আদিতে এক! 
টিয়ামাৎ ( অশান্ত জলরাশি ) বর্তমান ছিল এবং তা ভেদ করে পৃথিবী গড়ে 
উঠেছিল পর্বতের আকারে । এই কাহিনীটি উত্তর ব্যাবিলনের নিপ্ন,র 
(বর্তমান নিফের ) অঞ্চলের । এছাড়া ছোট বড আরও কয়েকটি স্্টিকাহিনীর 

পরিচয় বিভিন্ন টালি-লিপি থেকে পাওয়! যাঁয়।১ 

৭॥ ইস্তারের অবতরণ 

গিলগামেশ মহাকাবোর মতই মাটির ট্যাবলেট বা! টালির উপর রচিত্ত 

আরও একটি বিখ্যাত আসিরীয় কাহিনী পাওয়া গেছে যার নাম ইস্তারের 

অবতরণ । এই কাহন!র ব্যাবিলনীয় ও স্রমেরীয় সংস্গরণও আছে। 

ইস্থার দিলেন শস্তের দেবতা তক্মুজের প্রণয্িনী। তক্মুজ আকম্মিকভাবে 
অকালে নিহত হবার পর দেবী শোকে উন্মাদ হয়ে যান এবং প্রতিজ্ঞ করেন 

ষে মৃত্যুর রাজা থেকে তিন তন্মুজকে পুনরায় উদ্ধার করে আনবেন। তম্মুজকে 

ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে মৃত্যুর রাজ্যে ইস্মারের অবতরণ কাহিনী রচিত হয়েছে 

পুরোদস্বর গিলগামেশ মহাকাবোর অনুকরণে । 

যতুর রাজোোর দেবা আহাত ছিলেন উন্পারের প্রতিদন্দনী যিনি হশ্থারের 

ছুরভাগোর স্থযোগ পুরোপুর নিয়েছিলেন তার প্রতিহিৎসা-প্রনৃত্তে চরিতার্ধ 

করার জন্য । ঠার নিদেশে মৃত্যুর রাজ প্রবেশের পথেহ প্রথম ছয়ারে 

ইস্দারের মাথার মুকুট খুলে নেওয়া হল, দ্বিতীয় দুয়ারে খুলে নেওয়া হল 

ঠার কণহৃষণ, ততাঁয় দুয়ারে গলার হার, চতুর্থ দ্য়ারে অপরাপর অলংকার, 

পঞ্চম দুয়ারে কটিবন্ধন, ষঙ্গ চয়ারে হাতের অল*কার এব" নপ্ম দ্বয়ারে সমগ্র 

পরিধেয় বনন । 

ক্ষোভে, দুঃখে এবং পকোধে উন্ম্ত। হয়ে দেবা হার সম্পূণ নগ্রদেহে মৃতার 

রাজ) হেঁটে চললেন । আল্লাহু পুক্ষন অনচরের| তার প্রতি অঙ্গীল বাকাসমূহ 

প্রয়োগ করতে লাগল । এই অবঙ্থার ইন্পার আল্লাতুর সামনে হাত" হলেন । 

১] 1. ৬৮, 1৩106, 58217 7281605 06 07621071902 0 4৯. 12, 589০6, 26118707 

০6428150615 26976 27245910719 (1902) 7 27. 0507861, 5০107687884 08005 

(1835) ; 10115575065 ঠা 01045 (1891) : ই. তি. 98505505055, 2500 ০7 174885 

03770805621 12523, ৩৬ 10610) 1971, 2, 104125, 
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কিন্তু ইস্তারকে এতখানি অপমানিত করেও আল্লাতু শাস্তি পেলেন না। তার 
কারণ ইন্তারের অনস্ত যৌবন এবং দৈহিক সম্পদ্ যা থেকে আল্লাতু ছিলেন 
বঞ্চিত। তিনি তখন দেবতা নামতারকে আদেশ করলেন ইন্তারের দেহকে 
যেন রোগজ'৭ করে দেওয়া হয়। 

এদিকে মৃত্যুর রাজ্যে ইস্তারকে চরম নিগ্রহ ভোগ করতে হচ্ছে এই সংবা্ 
পাপ-মুকুল নামক একজন দেবদূত স্বর্গে পৌছে দিল। তখন দেবতারা 
সুর্ধদেবতা খামাশের নেতৃত্বে ইস্থারকে উদ্ধার করার একটি পরিকল্পনা করলেন। 

তারা একটি বিশালাকার সিংহ পাঠিয়ে দিলেন মৃত্যুর রাজ্যে, সে সেখান 
থেকে ইঞ্তারকে উদ্ধার করে নিয়ে এল। এইখানে টালি-লিপি শেষ 

হয়েছে । 

কিন্তু ইস্টার কি তার প্রণয়ী তন্মুঙ্কে উদ্ধার করতে পেরেছিলেন ? এ বিষস্বে 

ইন্তারের অবতরণ কাব্যে কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। পরবর্তণ ট্যাবলেট গুলিতে 
অবশ্ত এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে । কোন উত্তর ইীতবাচক, কোন উত্তর 

নেতিবাচক । স্থমেরীয় কাহিনী অগুয়ারী মৃত্যুর দেবী মোটা মুক্তিপণ নিয়ে একটা 
নিদিষ্ট সময়ের জন্য তন্মুজকে পৃথিবীতে ফিরে আসার অন্মতি দিয়েছিলেন ।* 

ভাইগ্রিস থেকে নাইল 

অস্থরবানিপালেব গ্রন্থাগারের অজন্্র টালি-লপির মধ্যে ষা কিছু সাহত্য- 

যূলক সেগু'লর নিদর্শন আমর! হা)জর করলাম। পরবতীকালে সমগ্র মেলো- 

পটেমীয় ভূখণ্ড প্রথমে পারমিকর্দের, পরে গ্রীকদের এবং সবশেষে আরবদের 
পদানত হয়। এর ফলে সেখানকার নিজস্ব সাংস্কৃতিক (বকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। 

কিন্ত অন্বীকার করার উপায় নেই এই প্রাচীন অস্তর সাহিত্য নানাভাবে 

ভারতীয়, পারসিক, হিক্র, আরবীয় এমন কি গ্রীক সাহিত্যকেও প্রভাবিত 

করেছে। এই প্রভাবের গুরুত্ব আমর। অবন্তই অপরাপর সাহিতা আলোচনার 

সময় উপলধ্ি করতে পারব। 

আমরা মাগেই দেখেছি যে ভারতীয় চেতনায় অস্ত্র সভ্যতার এলাকা স্বদূর 

১। ইর্ারের অবতৰণ যে ট্যাবলেটগুলিতে লিপিবদ্ধ আছে সেশ্বলি বর্তমানে বৃটিশ মিউজিয়ামে 

রক্ষিত আছে। এগুলির ইংরাজী জনুবাঘ করেছিলেন প্রথমে ল্যাংডন এবং পরে জন ন্মিখ। 

এই প্রন্কে 21976590075 ০ 086 5০০86 ০ 81810911 2707440198)র তৃতীয় খখ 

' বিশেষভাবে অষ্টব্য । 



১৭০ প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য 

মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । একদ। বলা হত যে সভ্যতার আদি উন্মেষ মিশর 

দেশেই হয়েছিল । কতদূর সত্য বলা ষায় না, তবে একথ। বল যায় যে মিশরের 
অতাত ইতিহাসের প্রাসীনত্বকে অন্ান্ত দেশের তুলনায় আরও বেশি করে 

উপল পি করার মত তথ্যাবলী আঁবন্কার করা সগ্তব হয়েছে। কবি হোমার 

তার হীঁলিয়াড মহাকাবো মিশরের অন্তর্গত শতছারবিশিই্ই খিবস নগরীর 

প্রাানত্বের কথ, উল্লেশ করেছেন । জেরেমিয়। প এজেকিয়েল 'মশরের সমাগ্ছি 

ও প্রা১ানত্ের কথ! বলেত্ছিন । বাইবেসের পুরাতন অংশের অর্দেকই মিখরের 

কানা । মোট টিরশটি রাছকংশ মিশরে রাজ্তজ করেছে। প্রথম বংশের 

রাজ্তকাস হীাঞ্ের জন্মের [তিনংসহ পা বংসর পৃবেকার বলে অনামিত হয়েছে। 
চন 

শেষ রাজবংশের বলুংপ্ু ঘতে মহাদ।র আহ্লকছা হারের আরুমনে তত খষ 21 

1450 পরবাবে 1 ৩২৩ আষ্ঠপুবা দেকে টলেম বাশ মিশরে রাজত নরতে শক কবে, 

এব- রোমকগণ ?মশর আধল্গার করে নেয় ৩5 হ্াচপুশানে । 

ভভাগ্ান্ুম প্রাচান মিশরীয় লাহতোর ইত্হাস রচনা করার হুধোগ 
খুবই সামাবদ্দ । প্রাসিন গাসের চক্ষতে যেমন আমবা অনাদা কাব, সাহিতিক 
* লাটাকারের পারচয় পাঠ, াধিববের ক্ষেত্রে দতিমন বিনেম কোন শ্য়োগ নেহ। 

1 সন্ধে প্রান্ত নিপনসমহের হাছিতে পান দিশা সাভিতাকে পাগুতেরা 
কয়েকটি শ্রেলতে পিক করেছেন 51১) প্রায় রচনাবলা / [50004 

[0১১৯ 5 (5) মুতের পুতিক (সপ্ত 1 0৮) 19801) বা আম ঢুয়াত (সি 

[09৮৮ প্রভতত অনেকপ্তাল গুঙ্ছের সকলন ১ এবং (5) বশির রচনা যা আবার 

করেকটি উপহেদতে বিশ্ুক হই (ক) হসিরেস। বা, হাপি, আামেন হন্যাদি 

15 াঞাবল 
- ০৫ 

দেবতাদের ডাঙিশ্ ও 1) মআঠঙ,সস প্র 
শি 

শা ৯ সপ ৬৯ 
৬ ঞ স্পা 

পপি ৯ 
খ 
নি ৰ্ঞা বট 

ন্ঙ্ি 

নেপ্পাতাসমের উত্সব সঙ্গত ১057 কথ] এ শাহিন] ১105) সেকেরের প্রান, 

সহৃহ ( 1,11201057 171 ১০:৪০) ভত্যাপ | এপ্রল ছাড। আরও র১শা আহে 

(7১8959৭10৮8 01 

৯৪৫ পিরামিড রচনাবলী 

মিশরের চতুর্ণ রাজবংশের আমলের বিরাট পিরামিডগুলির ভিতরে কোন 

লে্পমালা ন! পাগুয়ায় পণ্িতেরা সিচ্চান্থে এসেছিলেন যে মিশরীর সাহিঠ্োের 

উৎস পিরামিড গুলির মধ অন্রসন্ধান করলে পায় যাবে না। এই ধারণার 



ঈরান পশ্চিম, এশিয়া ও মিশর ১৭১ 

অবসান ঘটল ১৮৮০ শ্রীষ্টাবে যখন ধগ্ঠ রাজবংশের ছুজন সম্রাট, প্রথম পেপী ও 

মেরেনরার উদ্দেগ্ে উত্কীর্ণ দুটি লেখমাল। রাকা ভিতর থেকে পায় 

গেল। এন লেখমালাদ্য় ঈষৎ সবুজ র-এর প্রঞরের উপর হিয়েরোগ্লাইফিক 

লিপিতে উৎকাণ ' তারপর আরও পাঁচটি পিরামিডের অভ্যন্থর থেকে অজস্র 

লেখমান। আবঞ্ুত হল যেগ্ডালর মণ্যে সণচেঘে প্রাচান হচ্ছে পঞ্চম রাজবংশের 

রাজ! ভউনাসের, এবং বাকি গাল বঙ্গ রাজনংশের টেঁডা, প্রথম এ দ্বিতার় পেগী 

এবং মেরেন্রার । আর পাঁপয়। হেল চর বাজব্শের গামলে রচিত বিদাত 

পালেদে।বধরতা (08190) 8005) 1 মোটানুটি লোডশে, নরে রচিত 

( ১৩২৫-১৮৭৫ শ্রীষ্টপৃবান্দ ) এভ প্রা, লাপ ক্পব সম্পাপন) করলেন করাসী 

পাঁগুত মেসপেরো (৬১০) তব জামান দিত সেলে ৯০৮০) সেঠে 

( ১৪০০) সম্পাঃধত শিরামিড রসমাবলাব সা মোটে কম নয়, কোছাঙো 
সাইজ? ছুঠ খুগ্ডব গ্রগ্গে একহাজারেরল বেশ পুচ, এঞ্ল সক্ঈলন করতে 

লেগেকে | এই পিরামড রচনাবলভ সহলত প্াদবার আম হম বদ সাহতোর 

এ পথ প্রাপু নার । দি্বভাগ রঙনাদ বিঘয়ব হে হত রাজার পারলো ।কক 

বনে শা ক সরা কামনা । এহন বেট গাগা নিহরের পরলোক 

সাত ছুটি শেষ বাবার পার5য় খালি, খাব । একটি হচ্ছ রাজার 

মানা গ্যপেরত। পার সঙ্গে [বে যায় এটি সিলল হর তন বারনা। 

এ জে নু ঞখ 
রি 

নি ক ০০৯ পি হি সু! প্ টা 
র্ গু চে ০৯ ৯৯ সর্ট বব] 

ঁ 

সপ 
ী। 25 * নবলাবনের 

দেবত,, “বমাহ শার কঞ্চণাত্েত সার সঙ্গত হত পারে বদবস্ত 

অগ্রষায়া পরা মড রচনাধল কে ছয়টি তো তে গর যার বজান্মক1লান 

অন্ুদানলনহ র ।ববরণ, যাহাবগালছলক মহ, পুচালিদ্যত, শোজাদলী, প্রাচান 

কখা কা হন র আশীবশেম এব মত বালার হবে প্রারনামমহ | একালের 

পহতিদের কাছে সবচেয়ে অঙন্বাসকর হনে ব্চনাউলর লি হটি ধরতে না 

পারার অন্টাখণ। | অপ্ারচিত াবিহাস শ আগিবতবাধহার অপারাচত প্রবাদ 

এবং অপার)১৩ রাপকসযুহ বাবহাত হবার দরুন অনেক সময় ব১নাতিল বুঝে 

৪9 কবর হয়ে দাড়ায়। ফলে সেঞ্ালব অন্গবাদের বদ বেশ অস্থাবধা হয় 

এবং অপ[৮ত অংশগুলির অথঞ্ বু ক্ষেঞজে অবোধা হয়ে দাডায়। িএরীয় 
কাবগণ এ+ |নয়ে খেলা করতে ভালবাসতেন, বিশেষ করে যমকের ব্যবহারে 
তারের খড় বাড়াবাড় ছিল। এখানে একটি শোকছ১ক ক.বধভার আঙ্গারক 

অঠবা॥ তলে ধরা হচ্ছে, তাহলেই অস্থবিধাটা কোথায় তা বোঝা ঘাবে। 
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“একটি মেষপালক যাছের সঙ্গে জলে রয়েছে, সে একটি সীট ষাছের লঙ্গে কথা 

বলছে, সে বল্পমটিকে প্রণাম করছে পশ্চিমর্দিক থেকে__মেবপালক এসেছে পশ্চি্ 
দিক থেকে ।” এই কবিতার মর্াথ বা শোকস্ুচক তাংপর্য বুঝে ওঠা এক 
কথায় অসম্ভব । তবে সব রচনাই এই রকম ছুর্বোধ্য নয়। দৃষ্টাস্তম্বদূপ আমরা 
রাজ] ইউনাসের একটি পিরামিডলিপির অগ্ুবাদ এখানে দিচ্ছি। 

"মেঘেরা আকাশ অন্ধকার করেছে 
শারাগুলি বধণ ঘটাচ্ছে 

বো-নক্ষত্র থেকে থেকে অস্থির হয়ে উঠছে 

নরকের ককুরের হাডগুলি কাঁপছে 

দ্বাররক্ষীরা নিংস্যন্ধ 

ষখন তার ০₹খছে রাজা ইউনাসের আত্মাকে 
517 2০৮ ২ 

গ্তাকের শত বক শত হতে । 

১০৪॥ ম্থৃতের পুস্তক 

মিশরের প্রাচীন সাহিত্যের আর ৪ এক ধরনের নিদর্শন পাওয়া যায় তথাকথিত্ত 

8০20. ০৫ 68 19০৪1 বা মতের পুস্তক গুলিতে । “মুতের পুস্তক" নামটি অবশ্ঠ 

কিছুটা বিশ্রান্তিকর, প্রাত'ন মিশরাঁয় ভাষায় এগুলির নাম ছিল 1১7 01) [রু। 

অর্থাৎ “দনে দিনে আসা" । এগুলি সচরাচর কফিনের গায় উৎকীর্ণ করা হত, 

বিষয়বন্ত ছিল পরলোক, পরলোক যাত্রার পথ, স্বর্গ বা নরকের ছারসমূহ, 

পাপপুণা ইত্যাদি । কফিনেব গাঁয়ে লিখিভ একটি রচনার নিদর্শন দিলে প্রাচীন 

মিশরীয়দের পরলোক স'ন্যান্থ ধ্যানধারণার তথা বুক 'অফ দি ডেডের কিছুটা 

পরিচয় মিলবে এই আশায় এখানে তা উদ্ধত করছি £ “আমি আছি, আমি পেঁচে 

আছি, আহি বাড়ছে, আামি শান্তিতে জেগে উঠব, আমার দেহে জডানো কাপতে 

আমি ধ্বংস হব না । আমি তষ্চামুক্ত হব, আমার চোখ দৃষ্টিশক্তি হারাবে না, 

১। পিরামিড বরচনাবলীর সংকলনের জন্ত 0.:7165721০র 175 17701701055 465 

7১212572265 ৫6 5992791১৮৯৪ ) এবং 8950৬ এর 1016 2811520011567657270151- 

26566206 (১৯৮-১০ ) জবা | ওইঠলি বহুল পরিমাণে উদ্ধত হয়েছে 0. &৯. ৬৬, 8৩৭৫৩-এর 

চ691722 260180 (১৯০৮ ) এবং 27027208160 09682005734 (১৯১৪) প্রন্থঘর়ে । নবোংকুষু 

সংক্ষিপ্সারের কন ডর্টব্য ]. 7. 216856৭-এর 10261071676 ০1 816905 254 20887 

5 156506 (১৯১২ ) নামক গ্রন্থটি । 
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আমার চামড়া অদৃশ্ট হবে না| আমার কর্ণ বধির হবে না, আমার স্কন্ধ থেকে 
মস্তক বিচ্যুত হবে না, আমার জিহবা কতিত হবে না। আমার চুল ও চোখের 
ভুরু একই রকম থাকবে, আমার দেহ শক্ত থাকবে, আমি চিরকালের জগ পৃথিবী 
থেকে বিলুপ্ত হব ন1।” এই জাতীয় মানসিকতার অধিকারী ছিল বলেই হয়ত 
মিশরীয়দের মুতদেহ পোড়ান হত না ব| সমাধিস্থ কর! হত না, যমি করে রেখে 

দেওয়া হত। 

বহুধরনের মুতের পুজ্তক নিশ্চয়ই তখন চালু ছিল, কিন্তু কফিনের গানে 

যেগুলি পাওয়া গেছে সেই লেখাগুলির মধ্যে কোন বাধুনি নেই। ভাবসযূহও 
সর্বদা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তার কারণ, ভাড়াটে লোক দিয়ে কফিনগাত্রে ওগুলি 
লেখান হত, এবং যেহেতু ওইগুলি পিরামিডের অন্ধকারে চলে যাবে, এবং কেউ 

তা পড়েও দেখবে না সেই হেতু এই লেখা বা টোকার কাজটি অত্যন্ত দায়সারা- 
ভাবে করা হত। এই মৃতের পুস্তকগুলির আদি ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুই জানা 

ধায় না| ঘষ্ট থেকে একাদশ রাজবংশের আমলের কোন মুতের পুস্তক পাওয়া 

যায়নি। দ্বাদশ রাজবংশের সময় থেকেই এগুলির নিদর্শন পাওয়া যায় । 

খীষ্টপৃৰ যোড়শ শতকের পর থেকে মৃতের পুশ্টকের প্রাবলা দেখা দেয়, অর্থাৎ 
অষ্টাদশ ও উন।বংশ রাজবংশের সময় থেকে । একবি'শ রাজব*শের আমলে 

দেখা যায় যে কফিনের গাত্রে উতৎ্কীর্ করার প্রিবছে প্যা,পরাসের উপর লেখা 

এই রঠনাগুলে কফিনের মধ্যে পুরে দেওয়া হয়েছে । সাইট অ'ধকারের 

আমলে প্রাচীন মুতের পুস্থকগুলি সংকলন করা হয়। পরনততী কালে টলেমি 

রাদ্বংশের "আমলে লিখিত মুতের পুপ্ককগুঁল তৃ'রন পাপিরাস নামে 

বিখ্যাত। 

'মুতের পুস্তক" সিরিজে তিনটি উল্লেখষোগা রচনা আছ। প্রথমটি হচ্ছে 

আম ড়য়াট (13০08 ০1 &0০ [90৯৮ ) যার বিষয়বস্ত হচ্ছে পাতালের বিবরণ । 

এখানে বারোটি পাতালরাজোর বণনা আছে। ছ্িতীয় রচনাটির নাম 88190- 

81809 বা প্রশ্বাসের গ্রন্থ এবং তৃতীয়া হচ্ছে আপেপ (40907) যা পনেরটি 

অধায়ে বিভক্ত এবং যার বিষয়বশ্ধ হচ্ছে পরলোকে শক্রদমন পদ্ধতি । এই 

ধরনের রচনা আরও আছে যেমন 0০০৮ 01 (:৮:69। কিন্তু একথা! মনে 

করলে ভূল হবে ঘে তথ!কখিত বুক অফ দি ডেড সম্হে ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় 
একেবারে অন্ুপস্থিত। এমন কি বিশুদ্ধ প্রেমের কবিতার নিদূর্শনও সেখানে 

আছে । তথাপি একথা বলতে বাধ। নেই যে মিশরীয় সাহিতোর আদি পধায়গুলি 
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ধর্ম ও পরলোক সংক্রান্ত বিষয়ের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত ঘে 

এগুলিকে বাদ দিলে বড কিছু একট; অবশিষ্ট থাকে না।৯ 

১১ ॥ মিশপীয় পুরাণ : দেবতা রা 

মিশরের প্রাসীন কথ! ও কাহিনীসযূহের কিছু কিছ অংশ পিরা[মড রচনাবলী 
ও মৃতের পৃশ্চকগু.লতে রংক্ষত আছে, অধিকাংশ আছে পা'পরাসের পাতায়। 

আমরা এখানে যে কাঁহন।টিব কথা উল্লেখ করব সেটি স্টতব্রে উপর রচিত। 

কোন সুর অততে এ কা.হনী রচিত হয়েছিল তা বলা যায় না, বে মিশরে 

উনবংশতি ৪ বিংশ(তিতম রাজবংশের রাজত্বকালে এই কাহিনী পাপিরাসের 

নান কানা অন্যায়া আফিতে বিশ্চরা5র ছিল অসম জলরাশি যা 

জন্ম করেছিলেন দেবতা রা। টিতিনি কষ্ট করতে ইচ্ছ' করলেন যার 

ফলে ভন্মগহণ রল নাদ্বেহ; সস এবং তার প্রণয়িনী টেফনাট, পূর্থবীবূপী 
দেবতা সেব এবং আক্কাশকপিশ দেবী নাট। সেৰ ও নাটের ঈরসে জন্যাল 

ওসি'রস ও তার প্রণ'ঘনী আইমিস, সেট ৪ তার গ্রণর্িনী “নপথাই সস। 

দেবা দদেন রা এরপর ক্রমাগত কষ্টি করেই চললেন । তার শক” উৎস ছিল 
একটি গোপন নাম । এই নামের অর্দিকারী থে হবে দেবতা রা-এর শক তার 

দেহে সঞ্চারিত হবে। 

দেলখদেব মধো আইসিস চিল কুটিল ও কচক্কা । তদ্ধপবি সে ছিপ খাদৃকরা! 

দেণগোষ্ঠর মধো রূ.এর গ্রতিপতি তার কাছে অসহা ছিল। সে চাঈত রা-এর 
সকল শি কলার কলহ | এ উদিশে সে একটি চনাল ঝরল । ভার 

যাঁরশন্ভের ছার! নে তৈতরা করল একটি বিদনর সর্প এবং সেটি সে রা এর 

গমনাগমনের পণে বেখে দিল একদিন প্রগাতে রা খপন অপরাপর দেবতাদের 

সন্গে পদচারণা কর,ছলেন, নিম্'তদ্ব্ূণ সেগ্গ সর্প ঠাব পদম্সে «শন করল। 

১। কাকন রচন-বলী সম্পা পাগ্রয়। মালে ত155051৭5 পচিত 40116৮26616 485 

70216754085 (১৮০৭) পামক গ্রন্থে আস্াাডা জবা 9. 13101 2807612% 2675 21 826 

1227125011678021 00707600107 91 87521757 (১৮৮৩) এবং 2৬৭) 1১0486-এর 

£205277181765 00 12807000701 172167217101 19479712702 17205748567 (১৯১১) । তুরিন 

প্যাপির দের সম্পাদনা করেছিলেৰ পুরোলিখিত লেপনিয়ান এবং ইংরাজী অনুবাদ করেণেন বার্চ। 

ইংকাজীতে এই বধয়ে আরও একটি ভাল গ্রন্থ আছে! নেটি হচ্ছে ওয়ালিন বাজের 178 ০7 0 
10556 (১৮৯৮) । 
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রা যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠলেন। তখন রা-কে উদ্দেশ করে আইসিস বলল, 

“হে পরম পিতা, কিসে আপনাকে যন্ণ। দিচ্ছে তা আমি জানি। আমি আমার 

যাদুশক্ির দ্বারা আপনার যস্থণ| দূর করতে পারি। কিন্ত আমার একটি শত 

আছে যা আপনাকে পূরণ করতে হবে। আপনার শক্তির উৎম যে গোপন 

নামটি আপনি হৃদমের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন ত1 আমাকে জানাতে হবে ।” 

আইসিসের এই কথায় কাধে রা-এর মুখম গুল শাদ। হয়ে গেল। সর্পদংশনের 

নিদা?ণ যন্থণাকে ছাপিয়ে তার সরবাঙ্গ দিয়ে প্রানি ও ক্রোধ উপছে পড়তে 

লাগল । তারপরে তিনি বলে উঠলেন, “আযম এই ক্গ্ ও আকাশ সৃষ্টি 

করেছি, আমি নিজ হাতে পর্বতসধ্হ সি করেছি, সমুদ্রকে প্রবাহিত করেছে, 

আঁমহ মিশরের নীলনদের বন্যার এ&]। আ.মই দেবগণকে কষ্টি করেছি। 

আমার পোপন নাম দেবগণ জানে না। আমি সকালে থেপর।, দুপুরে রা এবং 

সন্ধ্যার হম ।” 

শথাঁপ রা-এর যঙ্গণা দূর হল না। কুটিল হাস হেসে আইসিস বলল, 

হে পরম পিতা, আপনি মিধ্যাবণ করেছেন, যছ্ণায় নাল হয়ে আপনাকে 

পরত দ মরতে হবে, মত না এখনো আপনার গোপন নাম আপন আমায় দেন।" 

দেবতা রা-এর মুখে তখন ফুটে উঠেছে বিষন্ন বেদনা । রা বনুক্ষণ চিন্তা 

করলেন । তারপর কোনকমে ধারে ধারে এই কটি কথা উচ্চারণ করলেন, 

“হে সমবেত দেবগণ, আজ থেকে আইদমিস আমাব গোপন নামের অধিকারী 

হবে।” 

বলতে বলতে রা অনৃশ্য হয়ে গেলেন। তার দেহ থেকে নির্গত একটি 

জেযা।ত ধারে ধারে আহসসের দেহে প্রবেশ করল। কিছুক্ষণ পরে আই?সস 

বলে উঠল, "আম সেই গোপন নামের অর্ধকারা হয়েছ । র!ম্স্থ হয়ে উঠুন, 

তাঁর দেহ থেকে সমুদয় বিষ (নগত হয়ে যাক, তার যন্ছণার উপশম হোক |” 

উপ(রউক্চ কাহনীটি আমলে ছুটি ধমবিখ্বাসের সংঘাতের ছোতক। কথা 

প্রসঙ্গে আমরা আগে বলেছি যে মিশরীয় সম্বাটগণের ধ্মবিশ্বাসে সর্যই প্রধান 

দেখত| এবং রা এই স্খেরই প্রতীক । পক্ষান্তরে ওমিরিম ও আই।সম শল্গদেবতা 

ও শ্যধেবী যাদের পূজা জনসাধারণের মধো অধিকতর ব্যাপক ছিল। কান কমে 

মিশরে ওসিরীয় ধর্মেরই প্রাবল্য দেখা দেয়, এমনকি সম্বাটগণও ক্রমশ ও1সবীয় 

ধর্মের অগ্রগামী হয়ে পড়েন। স্র্পৃজাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন সমাট চতুখ 
আযেনহোটেপ। ইনি নিজ্জেও একজন কবি ছিলেন। ওপিরীয় পুরোহিত- 
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তন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রায় একরকম বিভ্রোহ করেই তিনি তার উপাস্য সুর্যদেবতা. 
আযাটনের পুজার প্রতিষ্ঠা করেন। পুরাতন কুর্যদেবতা রা-এর ধ্বংসন্তূপের 
ভিতর থেকেই নৃতন হুর্ধদেবতা আযাটন গড়ে ওঠেন। রাজা চতুর্থ আমেনহোটেপ 

আথেন্তাটন বা 'আ্যাটনের প্রিয় এই উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। দেবত! 
আাটনের উদ্দেস্টে তিনি ষে স্তোত্রগুলি লিখেছিলেন সেগুলি মিশরীয় 
সাহিত্যের অযূল্য সম্পদ্। 

১২৪ মিশরীয় পুরাণ £ ওসিরিসের ট্রাজেডি 

আক্ষরিক অর্থে ওসিরিসের ট্রাজেডি নামক কোন নাটকের অভিনয় 

কোনদিনই হয়নি, ষদিও বহু যুগ ধরে প্রচলিত এই কাহিনীটি মিশরের শস্য" 
উৎসবের দিনগুলিতে বিভিন্ন প্রতীকের মাধামে উপস্থাপিত করা হত। 

ওসিরিসের ট্রাজেডিকে গ্রস্থাকারে কূপ দেন প্রাচীন রোমের বিখ্যাত 

এতিহাসিক গুটাক। পুটার্ক কথিত সে কাহিনী আমরা অন্থত্র উল্লেখ করব। 

এখানে আমরা মূল মিশরীয় কাহিনীটিই বলব ঘা সংগ্রহ করা হয়েছে প্যাপিরাসের 
পাতায় লেখা থেকে । এগুলি সংগ্রহ ৪ অ্রবা? করেছিলেন জে. টি. ডেনিল ॥ 

ওসিরিস ছিলেন পৃথিবীরূপী দেবতা সেব ও আকাশরূপিনী দেবী নাটের 

পুন্র, পূধোলিখিত দেবী আইসিসের ভ্রাতা তথা স্বামী। দেবত। রা-এর মৃত্যুর 
পর ৪সিরিসই হন মিশরের শাসক । রা-এর আমলে মিশরের লোকেরা ছিল 

একারজীবী। ওসিরিসের পত্রী মাইসিস আবিষ্কার করল যব, আর শুসিরস 

দেশবাসীকে শেখালেন রুধিকাজ। তারপর তিনি উপলক্ষি করলেন যে এই 

বিছা জগতের কল্যাণে লাগা উচিত। এহ উদ্দেশ্য নিষ্ে ওদিরিন জগং, 

পরি রমণে বার হলেন। 

€সিরিসের অবঠমানে আইসিস হল যিশরের শাসক। ওসিরিসেব 

নপ্রয়তায় একজন দেবতা ক্ষুদ্ধ ছিপ। সে হচ্ছে তার ছোট ভাই সেট। 

৪সিরিসের অব ঠমানে সে মিশরে বিদ্রোহ দটাবার চেষ্ঠা করল। কিন্ত ৪পিরিস- 

পরী আইদিস সেটের তুলনায় শক্তিশালী ছিল, কাজেই সেটের প্রচেষ্টা 

ব্যর্ব হল। 

তারপর ওসিরিস ফিরে এলেন । সার! দেশে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। 

একটি রাজকীয় ভোজসভা তার সন্মানার্ধে দেওয়া হল। সেই সভায় 

ওসিরিসের ভাই নেটও এল বন্ধুভাবে। তার সঙ্গে ছিল একটি সিন্দুক ঘ| 
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উসিরিসের দেহের ধাঁপে তৈরী । জিন্দুকটি এত বন্দর যে অনেকেই সেট! 
নেবার জন্থ আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগল। তাদের আগ্রহের উত্তরে সেট জানাল 
ধে একমাত্র েই লোককেই সে সিন্দুকটি উপহার দেবে যার দেহ সিন্দুকের মধ্যে 
নিখু'তভাবে প্রবিষ্ট হবে। 

কারো দেহ ষখন সিন্দুকের মাপে হল না, তখন ওসিরিস এগিয়ে গেলেন । 

তার দেহটি সিন্দুকের মধ্যে আশ্চর্দভাবে ফিট করল। কিন্ত ওমিরিস সিন্দুক 

থেকে উঠে পড়ার আগেই সেট ডালাটি বন্ধ করে দিয়ে পেরেক এটে দিল এবং 

তার অন্চরেরা ভোঙ্জসভায় রক্তাবক্তি কাণ্ড শুর করল । নিমেষের মধ্যেই সমগ্র 

বাপারটি ঘটে গেল, সেই সিন্দুকটিই হল ও£সরিসের কফিন, সেটকে নিয়ে গিয়ে 

ফেলে দেওয়! হল নীলনদের গভীর জলে । আর তা ভালতে ভালতে চলে গেল 

মহাসমুত্রে | 

ওসিরিসের নিধনের এই বাঠীয় তার পত্রী দেবা আইসিস শোকে ভেঙে 

পড়ল। শেষ পর্যস্ত সে সিদ্ধান্ত করল যে সে ওসিরিলের দেহ খুঁজে বার করবে । 

এদিকে ওসিরিসের ভাই সেট সিংহাসনে বসেছে । মিশর আইমিসের পক্ষেও 

নিরাপদ নয়। 

সারাদিন আইসিল বনে জঙ্গলে আহাগোপন করত। রাত্রে সে ওসিরিসের 
দেহের সন্ধানে বার হত। অবশেষে সে একজন দরিদ্র স্মীলোকের ঘরে আশ্রয় 
পেল এবং সেখানে জন্নান তার পুত্র হোরাস। কিন্কু কুচক্রী মেট আইসিসের 

গোপন বাসষ্ঠানেব সন্ধান পেয়ে গেল এবং মতি] পুত্র তুজনকেই সে বন্দী করল। 

কিন্ত কৌশলী আইসিস পুঃকে নিয়েই বন্দীশাল! থেকে পলায়ন করল এবং বুটো 

নামক এক রাজো উপস্থিত হল। সেখানকার নগররক্ষিণী দেবী উযজিতের হাতে 

হোরামকে সমর্পণ করে সে পুনরায় ওসিরিসের দেহের সন্ধানে যাত্রা করল। 

এদিকে ওমিরিসের কফিনাট ভাসতে ভাসতে সিরিম্বার অন্তর্গত বিবলাস 

নামক স্বানে উপহ্িত হল। সেখানকার বাজ্জা সেই কফিনটকে একটি সগ্ের 

নীচে সমাধিস্থ করলেন। ঘটনাচক্রে ঘুরতে ঘুরতে আইসিস বিবলাসে এসে 

উপাঞ্ত হল। সেও সেখানে রাঁজার গৃহে আশ্রয় পেল। রাী তার নিজ শিশ্ব- 

পুঝকে দেখাশুনার ভার আইসিসের উপর দিল। শত হলেও আইদমিস একজন 
দেবী এবং তার ইচ্ছা! হল শিশুটিকে সে অমর করবে। সে শ্তন্যাীনের পরিবর্তে 

শিশুটিকে নিজের আওল চুষতে দিত এবং প্রত্যহ রাত্রে তাকে জলন্ত চুল্লীর উপর 
শাত্িত কঙ়ে তাষ মধ্যে দেবস্বের শক্তিসঞ্জার করত। ঘটনাচক্রে একি 

বি---১২ 
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শিশুটির আসল মা ব্যাপারটি দেখে ফেলে এবং তাড়াতাড়ি এসে শিশুটিকে 

আগুনের উপর থেকে সরিয়ে নেয়। ফলে শিশুটির কপালে দেবত্বপ্রাপ্তি ঘটল 

না, এবং আইসিসের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করা হল। আইমিস নিজ 

পরিচয় ও উদ্দেশ বলার পর বিবলাসের রাজা স্তত্ত ভেঙ্গে ওসিরিসের শবদেহ্বাহী 
সিন্দুকটি আইসিসের হাতে প্রত্যর্পণ করলেন। 

সেই সিন্দুক নিয়ে ভ্রাহাজ্ে করে আইসিস নুটো। শহরে নিজ পুত্র হোরাসের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য এল। কিন্তু তাকে আবার হুর্ভীগোর মধ্যে পড়তে 

হল। ঘটনাচক্রে ওসিরিসের কুচক্রী ভাতা সেট সেখানে শৃকর শিকার করতে 
এসেছিল । সে হঠাং একট ঝোপের আড়াল থেকে ও.স.রসের দেহসহ সিন্দুক।ট 

আবিকার করে। তখন সে ওসিরিসের মৃতদেহ চোক্ষ ভাগে ভাগ করে এক 

একাটি টুকরো ন.লনদের এক একটি জায়গায় কেলে দেয়। 

সেটের এই অপকর্ম যন আই.সস জানতে পারল তথন সে পুনরারর শোঁকে ও 

দুঃখে উন্মত্ত হয়ে উঠল । সে একট পা,পাসের নৌকা করে ভাসমান দেহ- 

খণ্ডগুলে খুজতে বার হল! কুমারের আইসসের অঙগত ছিল, তাহ তারা 
ওদিরিসের দেহধগুপ্ত:ন ভক্ষণ করে ন। আসল একে একে সেগ্ুল ডঙ্কার 

করল এবং যেখানে যেখানে সেগুলি পাওনস। গেল সেষ?ন নেখানশে এক্৯ করে 

মন্দির নিমিত হল। 

অত্যাঁচারা শাসক হিসাবে সেট জনগণের কাছে অপ্রিয় হয়েছিল। শেষ 

পর্বস্ত ওসিরিসের পুত্র হোরান সাবালক হয়ে সেটকে প্রকাগ্ঠ যুক্ে হত্য। করে 
পিতৃহত্যার প্র,তশোধ নিয়ে ছল | ওসিরসের কাহনার এখানেই বেন। 

ওসিরিন ৪ আহিল উভয়েই শশ্তের দেবদেধা, এবং প।গুতদের মতে 

ওসিরিস-কাঁহুনী আসলে একটি শশ্য-ব্ূপক ছাছ। আর কিছু নয়। আই।সসের 

ওমিরিসের মৃতদেহ সন্ধানে যাহার কাহিনীর সঙ্গে গ্রক দেবা ভিমটারের 

কাহিনীর বিশ্ব্নকর সাণৃগ্গ আছে। তাছাড়া অনুরূপ কাহিনী ব্যাধিলনীয়্ 
তন্মঙ্গ ও ইন্তার, ফ্রিজীয় আযা।টস ও সিধিপী প্রভৃতি প্রাচ্য দেবদেবীর ক্ষেত্রেও 

বর্তমান। 

১৩॥ একটি ইতহাসধহা উপন্যাস 

১৮৯৮ উ্ষ্টাব্দে মিশর থেকে হাইনরিখ শ্যাকার একটি উপন্থাসের পাগুলিপি 

গ্বাবিকার করেন। প্যাপিরাসের মোট ছয়টি পৃষ্ঠ! । এই তখাকবিত উপশ্ত।সট 
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রক্ষিত আছে বালিন মিউজিয়াম । পারস্তের সঙ্গে মিশরের যুদ্ধের এতিহাঁসিক 

কাহিনী অবলম্বনে এই উপন্যাসটি রচিত। সেই হিসাবে মিশরীয় সভ্যতার 
শেষ পর্যায়ে এই কাহিনী রচিত হয়েছে। লেখকের নাম, বল! বাহুল্য, 
অজ্ঞাত। 

মোট ছয় পৃষ্ঠার উপন্যাসের মূল্যবিচার কখনোই সার্থক হতে পারে নী, তদুপরি 
তা সম্পূর্ণ উপন্যাস নয়, উপন্যাসের ছ্েঁড়। পাতা । বিষয়বস্ত এঁতিহাসিক হলেও 

লেখকের ইতিহাস জ্ঞানের শোচনীয় অভাব ছিল। উপন্যাসের প্রতিনায়ক 
ক্যাস্বাইসেসকে লেখক ব্যাবিলনের নেবসাডনেজারের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন । 

কাহিনীর শুরু হচ্ছে মিশররাজ আযপ্রাইয়েসের (আমেসিস? ) রাজত্বকাল 

থেকে। পারস্তরাজ ক্যান্থাইসেসের মিশরজয়ের ইচ্ছা! বহুদিনের । সেই ইচ্ছা 
পূরণ করার জন্য তিনি মিশররাঁজ ম্যাপ্রাইয়েসের বহ্যতা দাবি করে একদল দূত 
পাঠালেন। তাদের দেখে মিশরবান।র। এতই উত্তেক্গিত হয়ে উঠল ষে সব কটা 

দূতকে তার! মেরে ফেলতে চাইল, এব' রাঙ্গা আপ্রাইয়েমও তাঁ অনুমোদন 
করলেন। কিছ বোথর নামে জটৈক ভূয়োদশর সভাসদ রাজাকে উপদেশ 
দিলেন যে এই দতদের হতা! না করে, বর. অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া 

হোক । শেষ পাস্ত তারই প্রস্তাব গৃহ:ত হল। ছৃতদের রীতিমত অপমান 

ফরার পর তাঁদের জানয়ে দেওয়! হল যে প্রাতটি মিশরায়কে শৈশবকাল থেকেই 

ুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ ধরনের শিক্ষ! দেওয়! হয়। মিশরের নারীরাও জানে কি করে 
তীর ছুড়তে হয়। মিশরের প্রতিটি লোকই রাজভক্ত। এ পর্যন্ত কোন 

বাইরের শক্তি এসে মিশর জয় করতে পারে:ন। অতএব যে বা যারা মিশর 

জয়ের স্বপ্ন দেখছে রণক্ষেত্রেই তাদের সেই স্বপ্ন ভঙ্গ হবে। | 

ক্যাম্বাইসেসের দূতের! এই বাঠী নিয়ে ন্বদেশে ফিরে গেল। ছৃতগণের মুখে 
এই সব কথা অবগত হয়ে সমাট ক্যান্বাইসেন উত্তেজিত হয়ে পডলেন। তিনি 

স্থির করলেন যে সোজান্থবজি মিশর আরুমণ করবেন। কিন্ততার এক প্রাচীন 

সভাসদ তাকে অন্ত উপদেশ দিলেন । তিন বললেন যে, যেখানে একটি জাতি 

আত্মরক্ষায় দৃঢলংকল্প সেখানে যুছ্ছের ছারা কোন লাভ হবে নাঃ সেখানে আক্রমণ 

চালাতে গেলে পরাজিত হবার সম্তাবনাহ বেশি। এর চেয়ে বরং কোন 

কৌশলের ছারা কার্ধসিদ্ধি করতে হবে । মিশরে বিভেদের বীজ বুনতে হবে। 
নেই কৃটবুদ্ধি সভামদ্ আরও পরামর্শ দিলেন যে পারশ্ক থেকে একদল দূত- 
মিশরীয় সেজে মিশরের সর্ধজর ফারাও ৪ দেবতা আপিসের নামে একটি বিশেষ 
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স্বানে আমন্ত্রণ জানিক্ে মিশরীয়দের সমবেত করবে । সেখানে এক প্রতিম্বন্থী 
ফাঁরীও খাঁড়া করে অস্তাধিড্রোহ ঘটাতে হবে। 

এ পরাধর্শ ক্যা্াইসেসের মন:পৃত হল। সেই হিসাবে দূত পাঁঠানো ইন 
অজশ্র, এবং তারা মিশরীয় জনপদসমূহে এই আমন্ত্রণবাতা পৌছে দিতে লাগল। 
এই সভায় যোগদানের আগে প্রতিটি মিশরীয় রীতি অনুযায়ী দৈবজদের কাছে 

পরামর্শ নিতে গেল এবং দৈবজ্জর! গণনা করে দেখল যে এই আমন্ত্রণ জাল, তার 

সঙ্গে প্রকৃত মিশরের ফারাও এবং দেবতা আপিসের কোন সম্পর্ক নেই। 

ছস্ব পৃষ্ঠার উপন্যাসের মাত্র এইটুকুই পাওয়া গেছে। আগেই বলেছি, 
লেখকের স্বদেশপ্রেম প্রশংসনীয় হলেও তাঁর ইত্িহাসচেতনার কিছুটা অভাব 

ছিল। ক্যান্বাইসেস মিশর আক্রমণ করেন ৫২৫ খ্রষ্টপূর্বাবে, তখন মিশরের সম্রাট 
আযমেসিস রাজত্ব করেছন । ওই বছরেই তিনি মারা যান এবং তৃতীয় সামটেক 
যিশরের সমাট হন। পেলুসিয়ামের মৃদ্ধে তিনি পরাস্থ হয়ে মেমফিসে পালিয়ে 
হান এবং সেখানে ক্যাঙ্থীইসেস আবার তাকে পরাজ্জিত করে যিশর দখল করে নেন। 

১৪৪ মিশরীয় কবিতা 

প্রাচীন মিশরের সর্বাধিক জনাপ্রয় কবতার নাম লে অফ দি হাপার। 

এই কবিতাটি ধনীদের ভোক্জসভায় বিশেব করে গাণ্য়া হত এবং সেই সঙ্গে 

খাওয়ার টেবিলে রাখা হত ছোট একটি মমর নকল। এই কবিতাটির কথা 

বিখাত এঁতিহাসিক হেরোভোটাস শর গ্রন্তে উল্লেখ করেছেন। নিজে 

কবিতাটির আক্ষরিক অন্বাদ দে ওয়া ভল £ 

এ ভালই হয়েছে রাজ্জকুঘারের পক্ষে, তার দিন গেছে 

সৌভাগোর পূর্ণমাত্রায় সকলেই চলে ঘায় 

আরও অনেককে রেখে, সনাতিন এ রীতির বাত্তিক্ষম নেই | 

বৃদ্ধ রাজারা ঘুমান পিরা.১ চর তলায় 

ধনী এবং পরিিতেরাঁও তাই । কিন্ত কেউ কেউ, 

ধারা একদা লমাধিঘন্দির গড়েছিলেন, 

ভাদ্দের বিশ্র'মর স্থান নেই । 

দিও তাদের কীতি ছিল মহৎ'.'গগো মামি খনেছি 

যে কথা বলেছেন ইমহোটেপ আর হোরডাডফ 

স্টাদের কথ! লোকে আজও বলে.-.তাদের সমাধি কোথায়? 
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সেগুলি গুড়িয়ে গেছে..'ধরাপৃষ্ঠ থেকে লুপ্ত হয়েছে 

যনে হয় কেউই যেন ছিলেন না কোনদিন । 

কোন আত্মা কখনোই ফিরে এসে তার কোন কথা বূলে নাঁ_ 

আমাদের যাবার আগে কোন সান্বনার বাণী মে শোনায় না, 

একা সে কোথায় গেছে সে সন্ধান বৃথা-_-অতএব 

যতটুকু পারে৷ জীবনের পানপাত্র পূর্ণ করে নাও । 

মুকুটে বসাও তবে পন্মরাগমণি, দেহ কর স্্সজ্জিত 

শ্বেতশুভ্র কোমল রেশমে । দেবতার মত অভিষিক্ত হও। 

ক্লান্তিহান দুঃসহ আগ্রহে হদয়ের সব তৃষ্ণা যতটা সম্ভব 

মিটিয়ে নাও...চ্ড়াম্ত শোকের দিন সমাগত হলে 
সে বিনাপে কর্ণপাত একান্তই অসার হবে জেনো । 
তার কোন অর্থ নেই শান্থ স্থির মুতের নিকটে । 

সষ্ভোগের এ মুহত অহেতুক খ্যথ কেন হবে? 

কেউই পারে ন| তার সম্পদ কবরে নিয়ে ষেতে__ 

আর একবার গেলে সে আর কধনোহ ফেরে না। 

কোন কোন কবিতায় তৎকালীন সামাজক জীবন, বিশেষ করে খেটে- 

খাওয়া মানুষের জীবন-যন্ণ আশ্চর্ধভাবে ঘুটে উঠেছে । একটি কবিতায় একজন 

কাঠের মিশ্বীর দুঃখময় জীবনের কাহিনী তুলে ধর! হয়েছে £ 

যে লোক সারাদিন মাঠে চাষ করে 

তার চেয়েও একজন ছুতোর মিপ্বীকে 

বেশী ক্লান্ত হতে হয়) 

কেনন! তার ফসলের মাঠ হচ্ছে কাঠ 

যার উপর তার রার্দা লাঙল দেয় । 

সে কোন বিশ্রাম নিতে পারে ন! 

যেহেতু তাকে আলো ক্ষেলেও কাজ করতে হয় । 

, ততক্ষণ তাকে কাজ করতে হয় 

যতক্ষণ ন। তার ছটি হাত ক্লান্তিতে ঝুলে পড়ে ॥ 

আর একটি কবিতায় একজন কামারের জীবনযাত্রা আশ্চর্ষভাবে প্রতিফলিত 

হয়েছে ং 
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কামার কোন রাজদুত নয় 

তার কাজকে লোকে রুপার চক্ষেই দেখে, 

আমি এ পর্যস্ত কোন স্তাকরাকে দেখিনি 

যার খবর এখানে দিতে পারি। 

হায়, আমি দেখেছ কামারকে কাজ করতে-_ 

তার সামনের আন ফুক্ধি দিয়ে উড়ছে হাপরের হাওয়া, 

তার নথণুন হয়ে “গছে কুমীরের নখের মত 

তার গা দয় বেঃচ্ছে মাছের মাশের গন্ধ ॥ 

প্রেমের কবিতা র5নাতে ও প্রান মিশ্রীযরা পিছিয়ে ছিল না। 

প্যাপিরাসের পাতায় লো কদেকটি সম্পণ ক'বতা পাওয়|। গেছে যেগুলি প্রায় 

আজ থেকে তিন হাভার বছর প্র রচনা । আমরা নিয়ে একটির তঞ্জম! 

উদ্ধত করছ : 

একটি ডুমুর গাছ গেদ্ছেল কোন এক স্বন্দরীর কাছে- 

সে স্বরে মাধুরী ছল 1*'শরেন ফোটার মতন । 

“এখন হম্সেছে লাল পহুরাগ এ ফল আমার, 

আমার নিকুঞ্ধ ঘাজ অবারিত প্রতীক্ষামুখর | 

"পাপরি সব্দ্র আজ এ দেহের পাতা 
রে 

শাধাগুলল সন যৌবনে হরণ 

তোমার প্বপ্রের স্বপ্ন তোমার হদ 

“একটি প্রেমের চিঠি লিগে! তুমি প্রি, 
তোমার ষে ভন আছে মনের মুকুরে , 

বল তাঁকে, ষেন আমে তোযার উদ্যানে 

বসে যেন এ কুপ্ধের নিভত ছায়ায় । 

“তোমার উল্লাসে 'মা ম দিয়ে যাব ফল, 

আমি নেব রুট আর আসবের ভার 
ফুলের ন্ুরভি আর স্র্ণের কিরণ 

তোমাদের আকাঙ্ষার দায়িত্ব আমার 
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“আশ্চর্য নতুন হবে তুমি আর তোমার প্রেমিক 
ক তার মধুক্ষর। ভাষায় কোমল 

আ'ম রব নিবিকার নিশ্চ,প ন।রব 

তোমার্দের লীলারঙ্গে নির্বাক দর্শক ॥” 

১৫॥ অপরাপর মিশরীয় রচন! 

এ পর্যন্ত আমর] ঘ| উল্লেখ করলাম সেগুলি ছাড। প্রাচীন মিশরের আরও 

কয়েকটি সাহিত্যকঠের নিদশন পাওয়া গেছে। এগুলিকে আধা-ধর্মীর বল! 

যেতে পারে। এই জাতীয় রচনার মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ইপুউয়েরের 

ছ'শিয়ার (47750741505 ০1 4 1)72)67 ) যে গন্ধে প্রাচীন (মিশরের সামাঙ্জেক 

হুনীতিসমূহ উদ্লেখ করা হয়েছে, এবং কিভাবে সেগুলি দুর করা যায় তার পন্থা 

বাতলানো হয়েছে , এ ছাড়া কদ্দেকটি অন্রশাসনমূলক গ্রন্থেরও উল্লেখ পাওয়া 

যায় যেমন 1/০1541৮161), (06177511001 211515 1 4015015147182161) ইত্যা্দ। 

গ্রন্থ গুলির নাম লেখকদ্রে নাখান্সারেই হয়েছে, আমাদের মন্, যাজ্ঞবন্ধ্য, পরাশর 

প্রভৃতির মত।১ 

১৬॥ মিশরের শেষ জধ্যায় 

ম্যা.সডনীয় বীর আলেকজাণ্ডার মিশর জয় করেন ৩৩২ খ্রীষ্টপৃকাবে । 
মিশরীয় সংস্কৃতির উপর এই বিজয় বেশ বড একটা আঘখাত হেনেছিল। 

আলসেকজ্ঞাগ্ডার মিশরে আনেকজা:গু য়! নগরের পন্তন করেন । কালক্রমে এই 

আলেকজাগু য়া এক সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্ত্র হয়ে ওঠে । মিশরে টউলেমিবংশ 

রাজত্ব শু করে ৩২৩ অ্ীষ্ঘপুবাছে | টলে মবংশয় রাজাদের অনুপ্রেরণায় 

আলেকজাগ_ য়া বজ্ঞানচটায়, এা্দাগার ও যাঘর নিহণদে অদ্িতীয় হয়ে ওঠে। 

্ষ্টপূব চতুর্থ শতকের পর থেকে মিশর য় সাহিতোর ইত্হাস আসলে শ্রীক 

সাঁহত্েদই ভতিহাস। আলেকজা প্ণীয় ভাবধারার সবাপেক্ষা উলেখযোগ্য 

প্রতিনিধি ছিলেন ক্যালমাকাস । আন্ুমাঁনক ২৬৭ খ্রীষ্টপূবাবে তিশি টলেমি 

ফিলাডেলফস ক$ক আলেকঙ্াপ্তায় গ্রন্থাগারের সবাধ্যক্ষ হন এবং প্রভূত পরম 

করে তিনি সেই গ্রন্থাগারের একটি ব+নাহূলক ক্যাটালগ ১২০ থণ্ডে রচনা করেন। 
মস 

২। বিশরীয় পুরাণের জনা 1. £৯ টচুএহোও)া রটিত 27075702807): 1726645 

(১৯১৩) দ্রইবা। ইপুউয়েরের € শিয়্ারির ইংরাজী অনুবাদের জঙ্ঘ 4১, [7]. 03819159£ বিরচিত 

র%৫ 40770871607) 0 এল 2858গ 524৫ (১৯০৯) গ্রন্থটির কখ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা । 



১৫ প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য 

তার নিজস্ব রচনাবলীর মধ আছে কিছু কবিতা! যেওলির মুয্নে বিখ্যাত হচ্ছে 
কোম] বেরিদিনেল। এ ছাড়া তিনি হেকাটি নামক একটি জনপ্রিয় মহাকাবাও 

রচনা করেছিলেন। তার শিষ্ষ আপোলেনিয়াসও আলেকজাগি-স্বায় জন্ম- 

গ্রহণ করেছিলেন। ত্রার রচিত একটি মহাকাব্যের উল্লেখ পাওয়া ঘায়, 

নাম আগোনটিকা । অপরাপর মিশরীয় শ্রীক লেখকদের মধো ওরিজেন, আরিওস, 

আথানাসিওস এবং সাইনেসিওসের নাম উল্লেখযোগ্য । 

৩০ খ্রীষ্টপৃবাব্দ মিশর রোমকগণ কক অধিকৃত হয়, এবং শ্বাভাবিক নিয়মেই 

মিশরে গ্রীকচচার চেয়ে ল্যাটিনচ্চার প্রাধান্য ঘটে। যূল রোমক ভূখণ্ডে 
ধর্ম প্রাধান্য লাভ করলে তার প্রতিক্রিয়। মিশরেও এসে পড়েছিল, এবং মিশর 
কমপক্ষে এমন চারজন ল্যাটিন খ্রীষ্টীয় সাহিত্যিকের জন্ম ধিয়েছে যাদের নান 

চিরম্মরনীয়। এর] হচ্ছেন টারটুলিয়ান (বিখ্যাত রচনা 429012/25) ও তার 
শিষ্য সাইপ্রিয়ান, ল্যাকটানসিউস (বিখাত রচনা 1,566 17518121088 ) 

এবং জেন্ট অগান্টাইন । 

৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মিশর আরবগণ কতক অধিকৃত হয়। পরবতী কালের 

'রীয় সাহিত্যের ইতিহাস গুরুতপক্ষে আরবীয় সাহিত্যেরই ইতিহাস। 

১৭॥ ঈরানীয় অবেস্তা 

ভারত ও ঈরানের পশ্চিমে ষে বিহণ ৭ গ অস্পইভাবে অস্ত্র সম্যতার ক্ষেজ্ 

হিসাবে প্রাচান যুগে প্রতিভাত হয়েছিল, সেখানকার সাহিত্য ও সংস্ক।তর কিছু 

পরিচয় পববতণ অনুচ্ছেদ লি থেকে £হণ করে আহর। আবার ঈরানীয় সাহিত্যের 

ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করছি। 

প্রাচীনতম ঈরানায় নাহিতা অবেশ্ছ] নামে পরিচিত। লেখমালাসযূহে 

উৎকীর্ণ গাচীন পারসিক ভাধার সঙ্গে অবেস্তার ভাষার পার্থকা আছে। যুল 

অবে্ছা রচিত হয়েছিল খ্ঞ্টপূব ১০০০ ঘেকে ৬০৭ অন্দর যধ্ো, |কন্ধ বতমানে 

যে অবেশ্থা পায়া যার তাতে মূলের খুব সামান্ত অংশই রক্ষিত আছে। 

অবেস্থার বঙ্মান যে রূপ আমর! দোখ ত। স'কিত হয়েছিল সাসানীয় আমলে, 

অথাৎ খ্রাষ্টয় তূতীগঘ্ধ থেকে সপ্ুম শতাঙার মধ্যে। 'অথাঙ মূল গ্রন্থের রচশাকাল 
ও তার স:কলনকালের মধো সবনিয় সময়ের পার্থক্য হচ্ছে ৮** বছর । কাজেই 

এই অবস্থায় আমল অবেল্থার সামান্য অংশকেই ধরে রাখা সম্ভবপর হয়েছে। 

জরথুষ্টের গাথাসমূহ মূল অবেশ্ছা গ্রস্থের সবচেয়ে অর্বাচীন অংশ, কিন্ত সংকলিত 



ঈরান, পৃশ্চিম এশিয়। ও মিশর ১৮ 

অবেত্ায় সেটাই সবচেয়ে প্রাচীন । পহজবী ভাষায় সংকলিত অবেস্তার নান 

আপিন্তক উ-জেন্দ। “আ্বাপিস্তক” শবটির অর্থ “মুল গ্রন্থ” এবং “জেন্দ' শব্টির অর্থ 
টীকা" । সংকলিত অবেস্থা চারভাগে বিভক্ত_য্বশ.ন, বিস্পর্দ, য়শৎ এবং 

বেন্দিদাদ । 

ম়শন-এর (য়-জন, অজ-ন, যজ্ঞ) বিষয়বস্ত যাগষজ্ঞ-সম্পকিত। এই গ্রন্থটি 

১২টি অধ্যায়ে (হল) বিভক্ত। প্রথম সাতাশটি অধ্যায় ভূমিকা হিসাবে 
ব্যবহৃত । নবম থেকে একাদশ অধ্যায়ে হম ইয়স্ত বা সোম যজ্ঞের কথা 

» বিশেষভাবে উলিখিত হয়েছে । দ্বাদশ অধ্যায়ে আছে জরথুষ্বয় মতবাদের 

পপথবাক্যসমৃহ । য়শন-এর জরথুষ্বয় গাখাসমূহ (২৮৫৪ অধ্যায় ) পীচটি 
শ্রেণীতে বিশক্ত। ৩৪ থেকে ৪৩তম অধ্যায় গুলির মধ্যে গদ্যে লিখিত কয়েকটি 

ছোট নিবন্ধ আছে যেগুলির নাম হণ্ত'ঘাইতি। জ্ররণুষ্ঠ হচ্ছেন আমাদের 
বুদ্ধের মত, উভয়ে একই যুগে, শ্রীষ্টপৃ্ব বষ্ট শতকে আবিভূতি হদ্েছিলেন, উভয়েই 
যন্ত। ও পশুব'লমূলক প্রাচীন ধকে অস্বীকার করেছিলেন এবং নিজস্ব ধর্মমত 

প্রচার করেছিলেন। জরণৃষ্ট তেঙ্রিশ দেবতাকে বরবাদ করে একমাত্র বরুণকেই 

( অহুর-মজদ1) পরমেশ্বরের পধায়ে উন্নীত করেছিলেন । অবশ্য অহুর-মজদাই 

জরথুষ্টয় ধর্যে একমাত্র সত্তা নন, তার প্রতিদ্বন্দী হচ্ছে আহিমন, অন্ধকার, 

পাপ ও অস্থন্দরের প্রতীক। এই ছুই দেবতার সংঘাত অনস্তকাল ধরে চলছে, 
আহিমনকে পরাজিত করে অহুর-মজদাকে, অধাং সত্য-শিব-স্থন্দরকে, প্রতিষ্ঠিত 

করতে হবে। য়শনের ৫৫ থেকে ৭২তম অধ্যায় গুলি অপরো! য়শন বা পরবর্তী 

য়শন নামে পরিচিত। এগুলর বিষয়বস্ক বাভন্ন দেবতার উদ্দেশে বন্দনা । ৫৭ 

অধ্যায়ের শ্রাওসা, ৬২ অধ্যায়ের আগ্রক্তোত্র, এবং ৬৩-৬৮ অধ্যায়ের জলবপী 

বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ, যশ গ্রন্থেব এই অংশের উল্লেখষোগ্য বিষয় । 

বিস্পরদ অংশটি ২২টি অধ্যায়ে বিভক্ত। এতে অভ্র-মজদা এবং সংশ্লিষ্ 

সকল দেবতার উদ্দেশ্রে প্রার্থন| বণিত হয়েছে । 'বিস্পরদ' শব্দটির অর্থ “সকল 

দেবতার উদ্দেশে (বিশ্বেরতবো )। আগেই বলেছি, বৈদিক ধর্ম ও আদি 

ঈরানীয় ধম জরথুষ্ট্রের পূব পর্ধস্ত চাঁরত্রের দিক খেকে একই ছিল। আদ 
ঈরানীয় ধমের প্রধান দেবতা বরুণ, যেমন বৈদিক ধর্মের প্রধান দেবতা ইন্দ্র। 
এই বরুণ বা! অধ্রের (অস্থর ) সহায়কারী ছিলেন মিথ_, যিনি বেছে মিত্র নামে 

পরিচিত। এখানে ইন্দ্রও আছেন কিন্তু তিনি অপদ্দেবতায় কপান্তরিত, এবং 

একই দুর্ভাগ্য ঘটেছে নাসত্যের কপালে । বৈদ্বিক দেবতা অপাম্নপাৎ ওই 
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একই নামে এখানে আছেন, বেদের গন্ধর্ব এখানে হয়েছেন 'গন্ধরেওয়া, কৃশাছ 

হয়েছেন কেরেশানি বেদে বিবস্বতের পুত্র যম পরলোকের অধিপতি, এখানে 

বিবনহস্ের পুত্র যিম স্বর্গের রাজা । জ্ররথুষ্ট কাঁচি চালিয়ে সকল দেবতাকে 

বরবাদ করতে পারেননি । 

য়শং অবেস্ার অতি উল্লেখযোগ্য অংশ। জরথুষ্টী রচিত গাথা গুলিউ 

এতাবংকাঁল বঙমান অবেশ্থার প্রাচীনতম অংশ হিসাবে বিবেচিত হয়ে এসেছিল, 
কিন্ত একালের কোন কোন পণ্ডিতের মতে অবেস্থার য়শৎ ( সংস্কৃত £ যত ) 

খণ্ডের কোন কোন অংশ জরণুষ্টের গাথাগুলির চেয়ে বেশী প্রাচীন। য্বশং-এর 

বিষয়বন্তর বেশ কিছুটা অং*ই প্রাকৃ-জরথুগ্নয় ঈরানীয় ধর্মমতের পরিচায়ক, এবং 

সেই ধর কথেদের ধমের সঙ্গে একাম্থই সাদৃযুক্ত। উদাহরণস্বরূপ আমরা 
প্রথমেই হওম-ষজ্ঞের কথা উল্লেখ করতে পানি যা বৈদিক সোম যজ্জের সঙ্গে 

অভিন্ন। ধর্সংক্রান্ত পরিশামাগুলি উভয় ক্ষেত্রেই এক, ধার পবিচয় বর্তমান 

অধ্যায়ে দ্বিতীয় অনুষ্ছেদে দে ওয়। হয়েছে । শখ গ্রন্থে দশটি বৃহৎ কবিতা আছে 

যেগুলি প্রার্থনামলক। অষ্টাদশ অপ্যায়ের বিষয়বস্ বীরগাথা। 
বেন্দ্দাদ-এ সংগহাত হয়েছে প্রাসীন ঈরানীয় আউনকান্থনসঘূহ | “বেন্দিদাদ' 

শকটি (ব-দয়েব-দাত ( স'ঙ্কত £ বি-দেব-তিত ) শকের অপহধ, অথ হচ্ছে 

“দৈবদের প্রতিতলে রচিত আইনসমূহ" | অবেশ্পার চারটি খণ্ডের মঙ্গো 

বেন্দিদাদের বাণ্তব গুক্তত্ব সবচেঘ়ে বেশি, কেননা ধমীয় আগার-অন্রষ্ঠান, 

ক্রিয়াকাণ্ড এবং অন্যান্য ধষীয় তগ1 সামান্রক আইনকাগ্রন, রীতিনীতি ও 

বিধিনিবেধের সংগ্রহ হিসাবে গ্রশ্থটির মূল্য আছে। সমগ্র বেন্দা ২২টি 

অধ্যায়ে কিক, অধ্যা্ গুলিকে বল] হয় ফারগার্দ। প্রথম অধ্যার শ% হয়েছে 

সষ্টিরহন্ত দিয়ে, দ্বিতীদ্প অধ্যায়ে বণিত হয়েছে ধিম (যম ) প্র স্ব্যুগের কাহিনী । 

অত:পর বণিত হয়েছে স্বর্গের আনন্দ ও নরকের যন্ত্রণা । এর পর আইনকানুন, 

ক্রিয়াক্ ও নানাপ্রকার বিধিনিবেধ | একবিংশ ও দ্বাবিংশ অধ্যায়ে চিকিৎসা 

ও গঁবধের কথা বিশেষ ভাবে বণিত হয়েছে । 

এই চারটি প্রধান গ্রন্থ ছাড়াও মবেস্ছা গ্রস্থমালায় আরও কয়ে-"টি ছোট 

রচনা াছে। এগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোঁগা খোরদহ, অবেশ্তা বা ক্ষ 

অবেশ্বা ঘা কয়েকটি ছোট ছোট প্রাথনামস্ত্রের সমগ্টি। নিরংগিস্মান হচ্ছে 

নির্ঘন্ট যার কয়েকটি থণ্ড থণ অংশ পায় গেছে। কথিত আছে, আদিতে 

'বেস্া একুশটি গ্রন্থে বিভক্ত ছিল যেগুলিকে বলা হত নাস্ক। বেন্দিদা্ষ ছিল 



ঈরান, পশ্চিম এশিয়া ও মিশর ১৮৭ 

উনবিংশতিম নাঙ্ক | অবশিষ্টগুলির সারাংশ পহলবী দ্িনকরৎ গ্রন্থে সংকলিত 

হয়েছে বলে দাবি করা হয়। আগেই বলেছি, বর্তমানে অবেস্তা যে অবস্থায় 
আমাদের নিকট উপস্থাপিত হয়েছে তার রচনাকাল সাসানীয় যুগ। অবেস্তার 
র্বগ্রাচীন ষে পাঞ্লিপি পাওয়া! গেছে ত। হচ্ে এক কপি বিস্পরদ, প্রাপ্তিকানন 
১২৫৮ শ্রীষ্টাদ। «ই পাগুলিপিটি কোপেনহেগেন যাদুঘরে রক্ষিত আছে ।১ 

১৮॥ পহলবী ৰা মধ্য-ঈরানীয় ভাষা 

প্রাচীন পার1ঁসক ভাষা আঁকিমিনিদ না হখামনীসীয় ব। শাখামনী রাজাদের 
রাষ্রভাবা ছিল এবং সেই ভাষাতেই দরাপুস ( দারয়বৌধ ব! ধারয়ছন্ত ) জারেকসেস 

( খস্বর্ণ ) প্রতি সমাউগণ তাদের নাম, গোষ্ঠি, কাদকলাপ, রাজত্বের নিয়ষ- 

কাঈন গতির লেখমালা প্রস্তুত করাতেন। বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত এই 

সব লেখমাল। ?কিউনিফর্ষ বা বাণমুখ হরফে লি£পবদ্ধ হয়েছিল 

্াষ্টপূ ৩৩১ অন্দে আলেকজাগারের আঞ্রমণে হখামনীসীয় বংশের পতন 

হয়। আলেকজাগারের আক্রমণে বিখাত পাসিপোলিশ নগর (স্থানীয় নাম 

উন্তথর ) পুডে ছাহ হয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে বন হয় হখামনীসায় যুগের সমুদয় 

সাহিত্যঙ্সটি । কাজেই প্রস্থরগাতে উৎ্কীণ €ই লেখামালা গল ভিন্ন প্রাচীন 

পারাঁসক ভাধার সাহিত্যকতি বলতে মার কিছুই অবশিষ্ট নেই। 

আলেক্জাগারের মৃতার পর তার সেনাপতির। ভার বিশাল সামাজ্য ভাগ 

করে নিয়েছিলেন । ঈরান পড়ে।ছল তার অন্যতম সেনাপতি সেলুকসের 

ভাগ্যে । খ্ষ্টপূ+ ১৪০ অবে আশকানী বা আর্মোকদ বংশের রাজ মিথ দাতেস 

সেলুকসের বংশধরদের পরা করে প্রথমে পাখিয়া এবং পরে সমগ্র ঈব্লানই 
দখল করে নেন। এই নতুন রাজব'শের আমলে পুতুল হথামন'সীয় সম্রাটদের 

ভাষার নতুন করে প্রচার শুরু হয়। অবশ্ত নতুন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সেই 
ভাষার 'অনেক দ্বিকের পরিবঙনও ঘটেছিল। কালকরুমে এই ভাষাই পহলবী 

বা মধা-ঈরানায় ভাষারূপে পরিচিত হয়েছিল । 
আর্সেকিদ আমলের বিশেষ কিছু সাহতাগত নিদর্শন খুজে পাওয়। যায় না। 

২২৬ গ্রাষ্টাকে এই বংশের শেষ রাজাকে পরাজত করে সাসানীয় বংশের 

১। অবেস্তা সম্পাদনা! করেন বি. 1, ভ/650518৭9161 0 ১৮৫২২) ও 0 411৮ 

(১৮৮৬-৯৬)। ফরানী অনুবাদ 4১710606100 ০110) (১৭৭১) ; ইংরাজী অনুবাদ 7. 1081- 

0065৮৮061 এব 11.110115 7520769০০15 ০৫016 2৫5 গ্রন্থমাল। জরষ্ুবা । 



:১৮৮ প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য 

আর্তাজারেকসেস ( অতথ্যত্র, অঙক্ষত্র) সমগ্র ঈরানে আধিপত্য বিগ্তার করেন। 
এই নাসানীয় সম্রাটদের আমলে পহ্লবী ভাষা ও সাহিত্যের চরম উন্নতি হয় । 

পহ্লবী ভাষার কোন নির্দিষ্ট হরফ ছিল না। সাসানীয় আমলের প্রথষ 

যুগে প্রাচীন সেমিটিক হরফেই তা লেখা হত, কিন্তু পড়া হত পহ.লবী উচ্চারণে । 

এ বিষয়ে বাংল৷ ভাষায় পারমিক সাহিত্যের একমাত্র ইতিহাসকার শ্রুহরেন্ব 

পাল একটি চমৎকার উদ্দাহরণ দিয়েছেন। লেখবার সময় লেখা হল “মল্কান 

মল্কা? কিন্তু পড়বার সময় তার উচ্চারণ হল *শাহান্শাহও। অবশ্য সাসানীয় 

আমলের শেষ দিকে সেমিটিক লিপির ব্যবহার উঠে যায়। 

তবে পহ্লবী ভাষা মধা-ঈরানীয় ভাষার একমাত্র প্রতিনিধি নয়। পহলবী 

ছাড়া পূর্ব ঈরানে আরও একটি উপভাষা ছিল। এ-ছাড। সোগদীয়, কুষাণ, শক 

এবং প্রাসীন খোটানী ভাষাও মধ্য-ঈরানীয় ভাষার আওতায় পডে। খলচা, 
কৃ, বলোচী, ওদ্সেতী প্রভাতি উপভাষা গুলিও মধ্য ঈরান থেকে উদ্ভূত । পৃব- 

ঈরানীয় ভাষা থেকে সৃষ্ট হয়েছে পশতো। নব্য পারসিক বা ফারসী (যাকে 

ইংরাজীতে বলে ক্লাসিকাল পাসিয়ান, যা ৭৫০ থেকে ১৮৫ সাল পর্যস্ত প্রচলিত 

ছিল ) উদ্ভুত হয়েছিল পহ্লবী ভাবা থেকে । 
১৯॥ পহুলবী সাহিত্য 

অবেস্ডার পহলবী সংস্করণের কথা আমন পৃনেই উল্লেখ করেছি। জরধু্ীয় 

ধর্মমতের উপর পহ্লবা ভাষায় অনেক গুলি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এইগুলির 

মধ্যে প্রথমেই উল্লেধধোগ্য দিনকরৎ। ওক টেস্টামেশ্টের যেমন তালমুদ ও 
মিদ্রাস, কোরানের যেমন হাদিস, অবেস্কার তেমনি দিনকরৎ। এতে আছে 

মামগ্রেকভাবে জরথুপ্তয় ধর্মের ব্যাখ্যা, সেই ধর্মের বিধিনিষেধ, অনুষ্ঠান, রীতি- 

নীতি, উপদেশাবলী এবং জরথুষ্ট সংক্লান্ত নানান কাহিনী । দ্িনকরং রচিত 

হয়েছিল খ্রীষ্টায় নবম শতকে । এই গ্রন্থের প্রথম ছুটি খণ্ড বিলুপ্ত হয়েছে এবং নবম 

খণুটি আকম্মিকভাবে শেষ হয়েছে । এরপর ষে গ্রন্থটি সর্বাপেক্ষ। উল্লেখযোগা 

জেটির নাম বুন্দ হীশন | এই গ্রশ্থটিতে জরথুষ্টের মত অনুযায়ী হ্ষ্টিরহস্ত বণিত 

হয়েছে, বিশেষ করে অহর-মজর্দা ও আহিমনের বিরোধ । বিশত্ব ও 

পরলোকতবরও এই গ্রন্থের অনেকট। অংশ জুড়ে আছে। এ ছুটি গ্রন্থ ছাড়াও 

ধর্মসংক্রাস্ত আরও অনেক পহলবী পুস্তক পাওয়া গেছে ধেমন মইনিও খরদ বা 

জ্ঞানের জীবনীশক্কি, শায়ান্ত-লা-শায়।স্ত বা পহ্লবী রিবায়ং ( সামাজিক 

ধর্মসংক্রান্ত কিংবদদ্থী ) আর্ট-ই-বীরফ-নামক (দার্শনিক-তত্ব ), বহমন হয়ন্ত, 



ঈরান, পশ্চি্গ এশিয়া ও মিশর ১৮৯. 

( ভরথুষ্টের নিকট অহ্র-ম্র্জদার আত্মপ্রকাশ), মটন ই-সাহ.-বাহরাম-ই-বরজাবন্দ 
(আরবদের পারস্ত থেকে বিতাড়ন ) ইত্যাদি ।৯ 

এগুলি ছাড়! আরও কয়েকটি ধর্মগ্রস্থ পহ্লবী সাহিত্যে বর্তমান যে গুলির 

নাম নিম্নে উল্লেখ করছি। মাটাগান্-ই-হফৎ অংশস্পন্দ (সাতটি অংশম্পন্দের 

বিবরণ ), শ্তায়িশ ন-সিহ-রোচাক (তিরিশ দিনের প্রশংসা ), স্তায়িশন দোন 

( দ্বিতীয় পিষ্টক ), হকিকৎ-ই-রোজহা! ( দ্দিনসমূহের বিবরণ ), মাটাগান-ই-মাহ, 
ফ্রবতিন রোজ ক্ষুর্দাৎ (প্রথম ও দ্বিতীয় স্যগ্ির বিস্ময় ), মাীগান-ই-সিহ-রোজ 

( নিকট সম্বন্ধের বিবাহ ) দারূক-ই-্ষুর্ান্দি ( সম্তোষ ), চীম-ই দ্রোন ( দ্বিতীক্ন 

পিষ্টকের অর্থ) পাতেং-ই-ক্কুৎ (স্বীকৃতি ), আশীরাদ (আশীর্বাদ, সংস্কৃত ও 

পহ.লবী অভিন্ন ) নমাজ-ই-অহুর-মজদা (অহুর-মজদার উদ্দেশ্রে প্রার্থনা) ইত্যাদ। 

এর পরে সেই গ্রস্থগুলির কা আসে যেগুলি ধর্মের সঙ্গে প্রতাক্ষভাবে 

সংগ্লিষ্ট নয়। এই গ্রস্থগুলির মধ প্রথমেই উল্লেখযোগ্য কারনামকী অঙশীর 

পাপকান যাতে সমাট আতাজারেকসেস ও শাহপুরের জীবনের নানারকম 

কাহিনীর বরশনা আছে। ইয়াকারী জরীয়ান নামক গ্রন্থে জরথুষ্ট ধর্মীবল্ী 
গোসতাম্প ও জরথুষ্বিরোধী অরজাস্পের যুদ্ধ বণিত হয়েছে। এই গ্রন্থটির 
উল্লেখ ফেরদৌসী তার শাহনাম। কাবো করেছেন। অপর একটি গ্রন্থের নাম 
খসরু-গাবাতান-ব-খোলামস । এতে আছে গবাদের পুত্র নৌশীরবান ও তার 

ভূভোর কথোপকথন । 

মাসানীয় আমলে কাব্যসাহিতোর৭ বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। সাসানীয় 

রাদসভার বিখ্যাত কবি ছিলেন বারবুদ । হাজী আবাদ নামক স্থানে গ্রন্রগাত্রে 

ক্ষোদদিত কয়েকটি পহলবী কবিতার নিদর্শন পাওয়া গেছে । পরবর্তী কালে 

ফারসী ও আরবী গ্রন্থাবলীর মধ্যে অনেক পহলবী গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া খায়, 

সম্ভবত সেগুলি সম্রাট খসরু-অনিশিরবানের সময় লিখিত হয়েছিল। গ্রীক ও 

১। দ্বিনকরং, বুন্দ্ব হীশন, শায়ান্ত-ল1-শায়াস্ত প্রভৃতি গ্রন্থেব ইংবাগী অনুবাদের জন্য 

১৪০৫৫ 8০০/$ 0176 250 শ্রন্থমালার ৫, ৮-১১, 25, ৪৭ মংখক গ্রন্বগুলি ভরষ্টবা। অনুবান 

করেছেন ছি. ৬৬, ৬৪০51 এ-ছাড়া 10. 1৮. 17৫92 ইংরাজী ও গুভরাভী টীকা সহ দিনকবতের 

একটি নংক্কব্ণ প্রকাশ করেছিলেন ১৯১১ খীষ্টাব্দে। আর্ট-ই-বীরফ-নামক গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছেন 

ছোসঙ্গ জী এবং হগ (১৮৭২-৭৪); বহমন ইয়স্বের সম্পাদন করেছেন মোশেরবান (১৮৯৯), অনুবাদ 

করেন ৬৪৪: (958 পঞ্চম ), মটন-ই-সাহ-বাহরাম-ই-বরজাবন্দ-এর সম্পাদন! করেছেন 

জ্রামাস্পক্জী মোচেছেরজী ( ১৮৯৭-১৯১৩)। | 



১৯০ প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য 

নস্কৃত সাহিত্য থেকেও অনেক গ্রন্থ পহ্লবীতে অনুদিত হয়েছিল। ৬৯১ খ্ষ্টাবে 
সাসানীয় বংশের রাজা তৃতীয় ইয়জদগিরদ্ আরবদের হাতে নহাবন্দের 

যুদ্ধে পরাজিত হবার পর ঈরান ক্রমশ আরবদদের অধিকারে চলে আসে, এবং 

সেই সঙ্গে পহ্লবী সাহিত্যের গৌরবময় যুগের অবসান হয়।» 

২০] ক্রু ভাব ও সংস্কৃতি 

পশ্চিম এশিয়ার আরও একটি প্রাচীন ভাষ! হিক্র, সাহিত্য সম্পদের 

বচারে ষা গ্রীক, ল্যাটিন বা সংস্কৃতির সমতুল্যত| দাৰি করতে পারে, তবে সেই 
সম্পদে বৈচিত্রের একান্ই অভাব, তার সবকিছুই যূলত ধর্মীশ্রয়ী | হিক্র 

সাহিত্যের প্রাীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় ৮০০ ্রীষ্টপুবাক্চের কয়েকটি 

লেখমালায়। আনি হিক্র লিপি সেমিটক সাধারণ লিপিরই প্রকারভেদ মাত্র, 

তবে পরবর্তী কালে আরামারয়িক লি.পতেও হিক্ত সাহিত্যের কিছু কিছু অংশ 

রচিত হয়েছে । 

আদি হিক্র সাহিত্যের চারট বৈশিষ্্য বহমান । (১) চূড়ান্ত একেশ্বরবাদী 
প্রবণতা, (২১ শিল্পকলার সঙ্গে এক আশ্র্য বিরোধ (মোজায়িক আইন অগ্রষায়ী 

এমনকি প্রাক্কৃতিক দৃগেরও ছবি আকা চলবে না বা ভাক্বর্ধে তার উপস্থাপনা 

চলবে না, কেনন। ত! করলে ঈখরের হ্ঠিকে ব্যঙ্গ কর! হবে ), (৩) পিতৃতান্থিক 

নীতিবোধ এবং (১) মিশ্র সংস্কৃতির অন্থর্গত হওয়া সেও কয়েকটি বিশেষ 

মূল্যবোধকে মাকডে থাকা। দৃান্তস্বক্ূপ বলা যার, যিছদিরা আধা-মিশরীয় 
বন্থার প্যালেন্টাইনে এসেছিল, কিন্ধ মিশরের মাভৃতান্ত্রিক সমাজবাবস্থ। তাদের 

বিপুমাত্র প্রভা'বত করেনি । হিক্চ সাহিত্যের উপর একটিকে শ্রীক 

অপরদিকে মিশর, পারসিক, ব্যাবিলনাধন ও ভারতীয় প্রভাব আছে, কিন্তু তা 

শুধুমাত্র বিময়বন্তর ক্ষেত্রে। হিক্র চিন্তাধারা সর্শতই স্বকীয়ত। বজা] রেখেছে। 
সেখানে অপর!পর চিন্তাধারার অগ্রপ্রবেশ ষেটুকু ঘটেছে ত| অতি নগণ্য । দীর্ঘ 

কাল মাতৃহ্থমির সঙ্গে সংশ্রবহানতা. পরদেশে লাঞ্চন! ও উৎপীভন ভোগ, ধিহুদি 
রক্ষণন্ীলতার একটি বড় কারণ। 

১। বাংল! ভাবায় পারসিক সাহিত্যের যে একটি পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণা ইাতঙ্থাস রচিত হয়ে/ছল 

এট] হয়ত জনেকেরই জানা নেই | এই, গ্রঞ্টি হচ্ছে হরে ন্ত্ন্থ পাল রচিত 'পারন্ত সাহিত্যের 

ইতি হাস, প্রেসিডেঙ্সী লাইব্রেরী ১৯৫৪। 



ঈরান, পশ্চি্ন এশিয়া ও মিশর ২৯১ 

২১॥ পুরাতন বিধি 

হিক্র লাহিত্যের যে বিশেষ নিদর্শনটির সঙ্গে আমর। অনেকেই কিছুটা 
পরিচিত তা হচ্ছে পুরাতন বিধি (012 7815756%%)1১ এর অন্তর্গত 

গ্রন্থগুল একই সমম্ব এবং একহাতে রচিত হয়নি । প্রথম পাঁচটি গ্রস্থকে 

একসঙ্গে বলা হয় পেণ্টাটয়েখ (176%£06%0% ) যেগুলি প্রাচীনতর রচনা। 

এগুলির নাম যথাক্রমে আদিপুস্তক (06%৫515 ), যাজাপুস্তক (700৫%3$ ), 

লেবীয় পুস্তক (76%510%5 ), গণনাপুস্তক (70673 ) এবং দ্বিতীয় বিবরণ 

( 40221070907) ) | 

আদিপুস্বক পঞাশটি অধ্যায়ে বিভক্ত ষা শুরু হয়েছে ঈশ্বর কর্তৃক জগৎ ও 

জীবন শির কাঁহনী দিরে। এতে স্ৃষ্টিরহশ্, মান্ধষের আদ পাপ ও ঈশ্বরের 

অভিশাপ, আদি মানব-মানব'র বংশাবলী, পাপের বিস্থার, মহাপ্লাবন ও নোহ, 

নোহের বংশাবলী, আব্রাহাম থেকে জোসেক পর্যন্ত, স্থান পেয়েছে । চলিশটি 

অধ্যায়ে বিভক্ত যাত্রাপুস্থকে ধিহুদদের বৃদ্ধি ও অত্যাচার ভোগ, মোশির 

জন্মবধরণ ও ঈশ্বরোপরন্ধি, মিশরের উপর ঈথ্ববের দশট আবাত, মিশর থেকে 

যিত্রদিদের দেশান্বর গমন, মোশি কর্তৃক স্থাপিত নিয়মাদি এবং মোশির লৌকিক 
ও অলৌকিক কিয়াসমূহ বণিত হয়েছে । সাতাশটি অধ্যায়ে বিভক্ত লেবীয় 

পুক্ছকের বিষয়বস্ত হচ্ছে মোশের অন্বশাসনসযূহ, থা বলিদান'বর্ধি, ভক্ষ্য- 
নৈবেছোর নিয়ম, পাপ ও দণ্ড, রজম্বলা ও প্রস্থতির শুচি হবার বিধান, কুষ্ঠরোগ, 

শে'চাশৌচ, প্রারশ্চিত্ত, পবিত্র আচরণ, মানত, ইত্যাদি | ছত্রিশটি অধ্যায়ে 
বিভক্ত গণনানুস্ককের বিষম্ববন্ত হচ্ছে 'যহুতদিদের গোঠীগণনা, শিবিরবাসের নিয়ম, 

লেবীয়দের উপর অপশিত ভার, নামতীয় ব্রত, দীপবৃক্ষ, মিস্তারপর্ব পালন, সীনয় 

পাহাড় থেকে যিহুিদের যারা, তাদের দ্বন্দ, বিজোহ ও শান্তি, দেবপৃজ। ও ব্যভিচার, 
ইতাঁ,দ। চৌত্রিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত দ্বিতীয় বিবরণ পুস্থকে স্থানাস্তরগামী 

যিছদিদের ইতিহাস, দশ আল্ম! বিষয়ক মোশির বক্তৃতা, ধিহুদির অবাধ্যতা, 
ঈখরোপাসনার বিধি এবং বিচারক ও রাঙ্গগণের কর্তব্য বণিত হয়েছে। 

১ সমগ্র বাইদ্লেরই বঙ্গ নুবাদ পাওয়া বার, য! বাংল! গন্তনাহিতোর প্রাথমিক পধায়ের 

বোথ হুর সার্থকতম রচন।1 ৰাংলা বাইবেল ইংলপ্ডের £সগ্রাট প্রথম জেমসের আমলে অনুদিত 

ইংরাজী বাইবেলের অনুবাদ । ইংরাণী বাইবেলের পুরাতন বিধি অংশটি হিক্র থেকে অনুদ্ধিত, 

পক্ষাপ্তরে নূতন বিধি গ্রীক “থকে । 



১৮২ প্রাচিন বিশ্বসাহিতী 

পুরাতন বিধির অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন অংশে আছে চৌত্রিশটি গ্রন্থ। 
এগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য ধিহোশৃয়ের পুস্তক (7০57%%5 )। যিহোশুয় 

ছিলেন মোশির পরব্তা যিহদ্িদের নেতা! এবং তার সময়কার ঘটনাবলীই হচ্ছে 
এই গ্রন্থের বিষয়বস্ত। বিচারকর্তগণের বিবরণ €(7%299$ ) নামক গ্রন্থের 

বিষয়বস্ত হচ্ছে বিহুদিদের সঙ্গে আরামীয় ও মোয়াবীয়দের সংঘর্ষ, তার্দের উপর 

মিদীয়দের পরাজয় । বিখ্যাত শিমশোন ও দলীলার (9810800. &00 19918118 ) 

কাহিনী এই গ্রন্থের অস্তর্গত। রূতের বিবরণ (7 ) একটি পতিপুত্রহীন! 
বিধবা ও তার পুত্রবধূর কাহিনী, যাঁদের বংশধর ছিলেন দাধুদ । ছুই খণ্ডে রচিত 
শমূয়েলের পুন্তকের (52%5820) বিষয়বস্ত হচ্ছে যিহদিদ্দের মধ্যে রাজতম্ত্ে 
প্রচলন, রাজা! শৌল ও দাযুদের জীবনেতিহাস। ছুইখণ্ডে রচিত রাজাবলী 

( দ্গদ্ণঃ ) এবং দুইথণ্ডে রচিত বংশাবলী ( 01%০%46165 ) যিহুদিদের প্রাচীন 
ইতিহাসের যূল্যবান আকর। 

অবশিষ্ট গ্রন্থগুলির মধ্যে ইষায় (1856 ) যিহুদিদের সঙ্গে ঈরানীদের 

রাজনৈতিক সম্পর্কের কথা, রাজ! কাইরাঁস ও দরাঘুসের নিকট তাদের অধীনত! 
এবং যিহুদি্ণ কৃত অপরাধসমূহের কথ। বণিত হয়েছে। নহিমিয়ের পুস্তকে 
€ 22/75:07 ) হখলিয়ের পুত্র নহিমিয়ের ছুংখ ও প্রার্থনা, যিরূশালেম নগরের 

পুনংনির্যাণ, ফিহুদিদের উপবাস, পাপশ্বীকার ও নিয়মস্থাপন, যাঁজকবর্গের 

তালিকা ইত্যাদি স্থান পেয়েছে । ইঠষ্টেরের গ্রন্থে (58267 ) ঈরানরাজ্যের 
অন্ংপুরের ঘটনাসমূহ, সম্রাট কক যিহুদিদের নিগ্রহ, সেই নিগ্রহ দূর করার 
জন্য রানী ইঠ্টেরের প্রচেষ্টা, পরশেষে ধিহুদিদের রক্ষা, ইত্যা'্দ বণিত হয়েছে। 

ইয়োবের বিবরণ (০9০) একজন প্রকৃত ঈপ্বরভক্কের কাহিনী যে বহু 

ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যেও শয়তানের প্রলোভনে পা দেয়নি। গীতিসংহিতা 

(285175 ) ধর্মসঙ্গীতের সংকলন, হিতোপদেশ (০7০03 ) ছন্দে রচিত 

উপদেশমালা, এবং উপদেশক (58691552848 ) দাঘুদের পুত্র বিরচিত 
নীতিবাক্যের সংকলন । শলোমনেব পরমগীত (:9০%88 ) কয়েকটি সংগীতের 

ম"কলন যেগুলির কাব্যযূল্য অসাধারণ। টি 
পুরাতন বিধির পরব ভা অংশের অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি ভাববাদাদের পুশ্বক হিসাবে 

পরিচিত। ভাববাদী বলতে বোঝাম্ব ঈশ্বরের অশ্রগৃহীত বিশেষ প্রেরিত 

পুরুষগণ ধারা সৃত-ভবিষ্যৎং-বমান প্রষ্টা। এদের বক্তব্ের সঙ্গে ভারতীয় 

পুরাণসমূহ বণিত ভবিষ্যকথনের সাদৃশ্ট আছে। ষে নকল ঘটনার ভবিস্তদথাণী, 



ঈরান, পশ্চিম এশিয়া ও মিশর ১৯৩ 

এই সকল গ্রন্থে করা হয়েছে এ্রন্থগুলি ষে সেই সকল ঘটনার পরে রচিত সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই শ্রেণীর গ্রস্গুলির মধ্যে হচ্ছে ষিশাইয় 
ভাববাদীর পুস্থক (15422 ) যেখানে ইসরায়েলের ভবিষ্বৎ, আসিরীয় সাআজাজ্যের 
পতন. ব্যাবিলন, প্যালেস্টাইন, মোম্াব, প্রতি দেশের ভাগ্য নিয়ে আলোচনা 
করা হয়েছে । যিরমীয় ভাববাদীর পুশ্ছকে (9877, ) যিহুদিদের অনাচার 
এবং সেই কারণে তাদের ব্যাবিলনের অধিকানে থাকার কথা বলা হয়েছে। 
ষি€দিদ্রে একাণশের মিশে পলায়ন, ব্যাবিলনরাজ্ নবুখদ্বিংসর (নেবুসাঁডনেন্জার) 
কতক মির অধিকার প্রভৃতি ঘটনাও এখানে স্কান পেমেছে। এই গ্রন্থের 

পরিশিষ্ট হচ্ছে একটি গীতি-সংবলন যান নাম ঘিরমিয়ের বিলাপ. য? এই ভাববাঁদী 
করেছিলেন বেহাত অপমান এ যিছদিদের পাপ ও শা্সি দশনে | ফিহিষ্ষেল 

(17756701 ) ভাববাধার গন্ে বি ,লদেশ পষ্টাচারের এবিরুছে তীব্র ভত্সনা 
বষিত হগেছে 1 মশক সম্পবেপ এখানে ভবিযাদাণ আছে । দানিয়েলের 

পুশ্কে £ 195%101) নেবুসাডনেজার € তার পুত্র বেললাজারেব ( বেল্শৎসর ) 

অধামিক্কতা, পর তার গলে পারসিব ও মিদীরদের হাতে খেষোক্ের পরাজয় 
হ মুতার ভনিদধ্যদ্ধাপিব কথা, যা দানিঘ্বেল কবেছিলেন. বণিত হয়েছে । হোশেয় 

(1778৮7  যোয়েল (99৮1), আমোষ (19755), গওবদীয় (9902187)) যোঁনা 

। 7018771) আখ (442০1) ), মহন (477), হ্বকৃকুক €45277%7 2) 

সফনায় ( 4%1717101,70), হগঙ্ায় (/15706॥ ), সথরীয় । 40017771017 ) এব 

মালাঁখি ॥17757.71) ভাববাদীদের পৃশ্কসহূতে 'অকপ বক্তব্য স্বান 

পেয়েছে )- 

১২॥ পুরান বিপি ও হিক্র হাতহাল 
এ নে দদেব ই.হাস শব হলেছে কাস্ভিয়ার উব অঞ্চলের 

আবাতান একে | মননে উসায়েলীতদেব বসত ফ্কাপন, তাদের বংশধরদের 

ঠবেলনাণত যি 

অঙ্াঙার নি, শো খর নেউজে তাদেন মশব গেকে চলে আসা, সীনয় পবতের 

১। পৃরাতুন বিবিব অন্তত গ্রস্থাবলীর নামের উচ্চবণগুলি কলিকাতান্থ বাপি 

মিশনারীগণকুত বাইবেলের বঙ্গানুবাদ থেকে নেওয়া বেছে, যদিও পাশে বন্ধনীর মধো ইংরাহ, 

শামগুলি দেওযা আছে। মুল হিক নামগুলি অন্যপ্রকার, যেমন আদিপুস্ক ৮8575510108 (ই 

061.6519 ), য:ক্রাপুস্তক 587501) ( ইং £২০৫এ৪ ), গণনা পুস্তক :89৮852897 (ইং টি 00005), 

দ্বিতীয় বিবরণ - 10১০127 (ইং 105016580159105 ) ইত্যাদি । 

বি-_১৩ 



১৯৪ 

উপর থেকে মোশি কতৃক সদাপ্রতুর৯ বিধিব্যবস্থা আনয়ন এবং বাষ্ছিত ভূমির 
উদ্দেস্থে তাদের গমনের ঘটনাবলী প্রাচীনতর গ্রন্থগুলিতে স্থান পেয়েছে। পরবর্তী 
পর্যায়ে দেখা যায় যে যিহুদিরা গো্ঠীনেতাদের অথবা বিচারকর্তাদের অধীনে বাস 

করা শুরু করেছিল কিন্তু শৌলের ,৪চ1) আমল থেকেই তাদের মধো রাজতন্ত্রের 

স্ব্রপাত হয়, এন" তার উত্তরাধিকারী দাঁঘুদ (19917) এবং সলোমনের 

( ৪0192000 ) আমলে ওই রাঁজতন্ষের উত্তরোত্তর বিকাশ ঘটে। শেষোক্কের 

মৃত্যুর পর উত্তরাঞ্চলের ট্রাইবগুলি জেরোবোয়ামের নেতৃত্বে পৃথকৃ হয়ে যায় এবং 
কালক্রমে ছুট যিহন্দ রাষ্ট্রের পত্তন হয়_উত্তরে ইক্রায়েল এবং দৃক্ষিণে জুডা। 

৭২২ শ্রীষ্টপূবাদে ইশ্ায়েল অস্ত্র বা আসিরীয়ছের আক্রমণে দস হয়। ওই 

একই পরিণতি হরড রাষ্ট্রের ক্ষেত ঘটে ৫৮৬ হ্রীষ্টপূবাকে বখন ব্যাবিলনীয়র। 
ঘিকশালেছমের মন্দির “কস কাব । ৫৩৯ খ্রীষ্টপূবীনে পাবিলন ঈবানীয়গণ 

কক পবংস হবার প্র যভদ্র! ধ্াচরণের স্বাধীনত পায়, এব 'ঘযজ*ীলেষের 
২ দঃ ৯২ ১ 

মন্দর বকষ্টে পুন্নামত হয়। লট ভরের দেওয়াল গুলিকে সাবানে! হয় 
রঃ শা নি ৮০৮- ১ প্র ৮- । ৬ "সু চে 

নহিমিয়ের (ব65001%15) আমলে, ১৯৯ শ্বীপপূলীনে | পরপততী কালে 

“দিবা গীল্ অধিকারে মাসে এক তাতদল দ্রটি বাই “সলকাসপাশয় বাজ্জাদে 

মধীন হলে পডে 1 ছুই বাশের লাজ! হতর্য আনিলকস হার সম বাজ 

গ্রীক জীবনধার' ৪ পভাতাক প্রতি! দঢভানে ককতি চেয়েছিলেন, যাব ফলে 

যেভুদিদের ধরবেন উপর প্রবল উইপীডন চল আপতেনে ০ থ্রীগপবাকে 
মাক্কাবী ভ্রাতয়ের নেতহে বিতোহা যছুদির! একটি গ্কাবান শা্ছা পুনরায় 

্গীপন কবৃতে সমর্থ হম, কিন্ধ তত শ্বীপশ্াত্দ তা সাবার বোপক সামাছোর 

শন্থতভূক্ত ভরে পড়ে। লামক আমলে হেবডব'শ নামে কাথত একটি স্থানীয় 

ব””" রোম সম্বাটের প্রতিনিধি হিসাবে যিভদিদের শাসক ভয় ১০ গ্রা্টাকে 

ধিহুদিরা রোমের বিরুদ্ধে দিছাহ কবে যার দলে যিরশালেম শহর এ সেখানকার 

বগ্যাত মন্দির পবংস হয়। পরে আর৪  একবাল নার-কোথবলার নেতৃত্থে 

ঘেভদিরা বির্রোহ করে, কিন্তু সে নিদোহ9 বার্স হস । 

২৩॥ ভালমুদ ও মিদ্রাস 

“ঘৃভৃদিদ্র ভাঁ.দ লামা ক এ দয়ীস নিরিষপযতের কি কড়ুও। সশোণন £ পরিব তন 

ঘটেছিল ইষ, [র (1279) মাষলে আাগ্রমানিস ৩৯৭ হীঃপু প্ণানে ; এই পরিবতি 

মা ১। ভংরাভীতে লেখা হর 5য় 19/5/6) সধন। 9০/০৮৫% কিছু উচচারণের ক্ষেতে তা 84082 

যার অর্থ 'আমার প্রত" । 

হী ক 



বিধিসমৃহকে বলা হয় তোরহ. (গু) | তৎসত্বেও যিহুদিদের অধিকাংশ 

তাদের নিজস্ব এলাকীর বাইরে বসবাস করার জন্য (এদের বল! হত [0188002 ) 

বিভিন্ন গোষ্ঠীর আচার-আচরণে সামগ্তস্তের অভাব ছিল। দীর্ঘকাল ধরেই 
অনুশাসনগুলির অধিকাংশই ছিল মৌখিক (সেগুলিকে বলা হত 11190987) ) 

ফে'ওলি পরে স্্ীসীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে লিখিত আকারে তালমুর্দের অন্তু 
হয়েছিল। 
তালমুদ ও মিদ্রাস, এই ছুই সিরিজের গ্রস্থমীলা হচ্ছে পুরাতন বিধির ভাষ্য । 

বিষয়বন্ত্ব অনুযায়ী এই উভয় সিরিজই হালাচা ও হাগগাদদ এই ছুটি ভাগে 

বেভক্ত । হালাচা অতিশয় নীরস ৪ গছ্ময় যেখানে পুরাতন বিধি বণিত 
আইনকান্গন এবং আচার-অন্রষ্টানের যাস্জিক ব্যাখ্যা আছে। পক্ষান্তরে, 
হাঁগগাদে অজস্র কথা ও কানন সাহাযো পবাতিন বিধল মুল বক্তব্য গুলিকে 

সরম করে বোবানে। হয়েছে | জার্দান কবি হাঈনে হাগ গাঁঁকে লিপ্ধ চল্দালোক 
5 বাবিলনেস নূলম্ক বাগানের সঙ্গে ভুলনা করেছেন । 

ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত মোট ৭১টি গ্রন্থের সমষ্টি তালমুদের দুটি সংস্করণ আছে 

“ষরুশালেমীর় (৮08৫ 00৭10810171) এল" বাঁবিলনীষ় (15117704 

টি), তাঁলমুদ গশ্থাবলীর নাম এবং লন্দনইল মধো সেগুলির অর্থ নিজকে 

পিখিত হল: 

(১) ৯৮0০) ££7178))5 1 বীজ )13915010080 ( আনপাদ ), 723৪৮ 

(কোণ, 000৮৮), [00010 সঙ্দাহা 0 11ছচাছাটা। ( [ব'বর্ধ ), 90091011817 

(বিশ্রাম দিন), 19৮9৫/)৮ ( টননেদন ১, ৯188৩0% ( কবসমূহ 1. 75115) 

( পিষ্টক ), 02৮1, (বৃক্ষের লিঙ্গত্বক্ ), [চন্য (প্রথম ফল )। 

(২) 9800 1102৫. (উত্সব )৯01৮)0%৮ €(বিশ্বামবার ), 80050 

( মিশ্রণ ), 1১585010113) 1 উপেক্ষিত উৎসব ), 13051) ( অগ্ড ), 11001051) 

( ভোজন ), ০০৭7 1২9 ( অরূভাঙ্গন ,140810-306050 ( নবব্ষ ), 

[০.১ (উপবাস ', ৮০০ ছি দিন), ১1101. ( অস্থীয়ী আবাস ), ১1১৩৮]100 

(ওজন ও মুছা ), 31০11141) ( ইচ্টেলনর্ঘণ্ট )। 

(৩) 8৮267 28$/.17% (নার 1765050 ( বিধবা ও নিয়োগ প্রথা) 

100601)51; (বিবাহ ), 1194551,80। (বাক্দান ), (711) (নাথপত্র ), মি 94৮00 

€( শপথ ), 1%%17 € নিষা )) 90817 ! ব্যভিচাবিশী ৭ 

(৪) 8৫26 43628197 ( ক্ষতমমূহ )--1397)8 1810018 (প্রথম দ্বার ), 
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73879 14951 (মধ্যন্বার )) 9519৮ 35৮ (শেষ দ্বার), 40035 2251 

( পৌত্তলিকতা ), 98৯01791810. (বিচারালয় ), ১1৪৮১০% €( আঘাত ), 91990০$ 

( শপথ ), [7578508 ( সিদ্ধান্ত), 773১০৮ (সাক্ষ্য), 4০6 ( পূরপুরুষদের 

রচনা )। 
(৫) :95227 7026571% ( পবিত্র বস্ত )--791180170 (যজ্ঞ), 21908100৮ 

( মাংস-উৎসর্গ ), 3৩00৮০৮ (নবজাতক ), ুড1])0 (অসংস্কৃত পশুবলি ), 

47৮00 ( হিসাবপত্র )) [১0881 (বিনিময় ), [9৮৮০৮ (স্বালন )১ 01919) 

( অনধিকারপ্রবেশ ),1000100 (পাখিন বাসা), [01 (পক নৈবেগ্ ), 
11100 (মাপ ও ওজন )। 

(৬) ৭267 77770 (পবিভ্রকরণ ১072) েবজন্বলা )১ 7112) 

( তৈজসপত্র ), 0':91০1 € টাবু), উিঞঞজাতঃ ( কগরোগ )১ [ছা । লাল ঘোড়া), 

[91,8৮৮ ( পরিত্র বিষয় ), ৯[1৮১৮৮ (আন্টানিক স্থান ), ২1819101010 ( পূর্ব 

প্রবৃত্তি), 7৪) (বার্পাত ), বাটআ]চাগাত। (দৈনন্দিন উৎসর্গ 9 ৯3100 

(হল্সদয় ), 08৮1৫0 ( বুহ্থসমত )। 

১৭) বিবিধ-_ ৭০017921019 ( লনপিকব 0১105011006 ( বৃহৎ শোক ), 

90708৮00০6 ( আনন্দ )১ 17518] বর 000 1295 (জগতের পথ), 

007 [াজলাড100€ শীঙ্গির উপার ), হে) ( কুখায়গঞ্ 51/50৮3012 

(জাতদাস )। 

তালমুদ যেমন পুলাতন বিধির িষরসমহ অগযায়া ব্যাঙযা, মদ্রাস কিন্ত 

পুবান্ন কপির অঙ্র্ণত হন্থগ্ুিণ সামাগ্রক বাদা!। আদিপুশ্কের মিহাসের 

নাম বেবে শর পাল! হনপভারে, ঘাহাপুদ্ক। লব পক, গণনাপুশ্তক, 

দ্বিতীয় বিবরণ, অনাজ প্রবা ইন লিলির গ্রাগান অগশের সব কটি গ্রন্থেই মিস 

| প্রধান পঞ্চগ্রন্থ 117540115310) 9) ছাঁঢাও পুরাতিন বিধির আরও 

কছেকাও গুদের মিতান বহমান, ঘেমন উপদেশিকের  (1590198185৮95) মিতাস 

[01591060135278) গাতিদা হত (৮17) ) ধান ১00৮ [792212, 

শঘুষ্নেলের মিদাস 17৭11309000! ভ্যাদে | এ ছাড়া হাগ গায় বা 

কাহনীমূসক অ্শগুলি পুণকৃভাবে মিশন পায়ে সংকলিত হযেছে, যেমন 

11011198517 585 19) ৯1019017910 1180680101১) ১1100507111) 01900) ইত্যার্দি ।১ 

১। প্র্ঠবা 1১, 1.1716151001) 15177 44701811565112)9। (18860), 27625876 0 

886 72175201852) 7 5. 0 5150, 7186 8091 07 24977 27422 (1882), 
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২৪ আযাপোকাঙিপ সী ও আযাপোক্রাইফ। 

তালমূদ ও মিদ্রাসের পাশাপাশি আরও এক শ্রেণীর ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থমালা 

প্রচলিত ছিল যা! আপোকালিপ.সী ও আযাপোক্রাইফা নামে পরিচিত। এই 

ছুই সিরিজের পার্থক্য বোধ হয় নামেই । এই রচনাগুলির চরিত্র গুহাতবহূলক, 

লেখকগণ অধিকাত ক্ষেত্রেই বেনামা (যে কারণে এ গুলিকে ১859399516780779 

বল! হয় অনেক সময় )| রচনা রী কিছুট। ছুর্বোধ্য এবং ভাষা ক্ষেত্ুবিশেষে 

সাইকেতিক। প্রথম পিবিজে যোলটি '£ম্ভ আছে, দ্বিতীয় £সরিজে বারোটি। 

আসলে তালমুদ্দ ও মিপ্রাস গ্রন্থমাল। পুরাতন বিধির প্রথম পাচটি গ্রন্থের 

( 7৯905869001) ) ক্ষেত্রে যে উ্দেঠ লিদ্ধ করে, আপোঁকালিপ সী ০ 

আপোক্রাইফ! পুরাতন বাঁধর অবশিষ্ট গ্রপ্ণগুলিব ক্ষেত্রে সেই একই উদ্দেশ্য 

সিদ্ধ করে । এই ছুই পর্যায়ের সব কটি €ম্থউ হি নয়, কিছু কিছু গ্রাকও আছে। 

আপোকালিপসা পায়ের গ্রহ্থমালার প্রথম রং সি:বলাইন ওরাকৃল্স 

নামে পরিচিত। এগুলির বচনাকাল গ্রীষ্টপূৰ প্রথম শতক থেকে স্রীস্টায় 

প্রথম শতক, বিময়বধ আমাদের পুরাণসহহের 'কলিকালকথন অধ্যায় গুলির 

অনুরূপ । এ ছাড়া আছে ছুই খণ্ডে রচিত ইনোখ, দানয়েল (১৬৫ খ্াঃ পৃঃ), 

শলোমনের সঙ্গত (৫তহ্ী; পৃঃ মোশির অনুমান (৪ শ্রাঃ পু:), ঘিশাইয়র 

শহীদত্ব (১৫০ খ্রীঃ), ইনি জব্ন? (৭০ খ্রীঃ ), ছুই খণ্ডে আত্রাহামের 

গ্রন্থ (গ্রীষ্টায় প্রথম এতক ), ছিতায় এস্দ্রাস (৯০ খ্রা,), দ্বিতীয় বারুচ 

( ১০*-১৩০ শ্ত্রীঃ) ইত্যাদি । আীপোকরাইফা। পায়ে বারোটি গ্রন্থের মধ্যে 

প্রথম ছুটির নাম এসপ্রাস যা পুরাতন বিধির ইষ| গ্রন্থের ব্যাখ্যামুলক 

রচনা । শেষ দুটি গ্রন্থ হচ্ছে মাক্ষাবি যা: ওই নামের ভ্রাতৃছয়ের নেতৃত্বে 

ধিহদিদের স্বাধীনত। সংগ্ণামের কাহিনী। এ ছাড়া পুরাতন বিধির জুডিথ, 

ইস্টের। শরলোমন, উপদেশক প্রভৃতি গ্রন্থের ব্যাখ্যামূলক রচনাবলী 

আ্যাপোক্রাইফায় স্থান পেয়েছে ।* 

২৫৪ ডেড.সী-ক্তরোল্স 

ডেভ্-সী বা মরুসাগরের উত্তর পাশ্চম ভূখণ্ডের কয়েকটি স্থানে সম্প্রতি অত্যন্ত 

১ হই. লু, 09211681786 22007078272 25619078795828 0017৫ 012 

?'65217616 (1913), 8০01 ০ £85০০% ( 1893 )., 8০০5 2েঁ ৪৮155 € 1897 ), 72502777575 

০ 76156 22072105 (1909) 7 2. 085179৬5010) পি (66 77785177155 

€ 1895), 1. ৩0 আও, 716 10222 568 5০০15 (1555). 
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গুরুত্বপূর্ণ প্রত্বতাত্বিক আবিকারসযূহের ফলে প্রাচীন হিক্র পুখিপত্র চর্চার 

ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে । এই আবিষ্কার যিহৃদিদের ধর্মব্যব 

সম্পর্কেও প্রচূর আলোকপাত করেছে । বিশেষ করে শ্রীষ্টধর্ষের অভ্যুত্থানের সময় 

ওই ধর্ষের অবস্থা কিরকম ছিল সে বিষয়ে স্থনিদদিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবপব 

হয়েছে । অন্তত একটা! বিষয় সুস্পষ্টভাবে বোঝা গেছে যে খ্রীষ্টধর্মের অস্থ্যখানের 

প্রাক্কালে যিহদির্দের প্রাচীন ধর্মের প্রভৃত বূপাস্তর ঘটেছিল, এবং যে আদর্শ গুলি 

্ীষ্ধর্ষের বৈশিষ্ট্যস্চচক, সেই আদর্শগুলির প্রকুত স্থচনা হিক্রধর্মের অভান্তরেই 

হতে আরম্ত করেছিল । 

ডেড-সী অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত সাহিতাুলক নিদর্শনসমূহ বেশির ভাগ 
ক্ষেত্রেই হিক্র ও আরামায়িক লিপিতে লিখিত, কিছু কিছু গ্রীকও আাছে। 

(প্রনি মরুসাগর অঞ্চলে বিভিন্ন যেুদি গোীর বসতির কথ। উল্লেধ করেছিলেন 

বহুকাল আগে, এবং এই আবিদ্ধার তার বক্রব্যের সত্যতা প্রমাণ করেছে। 

ওখানে ষে ফরিশী, সাছুচি, জিয়ালে' এব" শ্রীষ্ঠানদের পথক পূথক বসি গে 

উঠেছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে । 

অন্যান্য জায়গার মত এখানকার মাবিষ্কারসঘূহের ঘটন। একাস্থই আক্ম্মিক। 

প্রথম আবিদার ঘটে ১৯৪৫ সালে । একজন বেদ্বইন হঠাৎ একটি গুহা থেকে 

কিছু পুধিপত্র আবিন্নার করে “কলে । সেগুলির কিছুটা সে বিক্রয় করে 

যিরূশীলেম বিশ্ববিদ্বালয়ের হিরু নি ঠাগের অধ্যক্ষ 13. 1. ন0710-এর নিকট । 

'অবশি্াশ সে বিক্রয় করে সিরার আবোডক্স গীঞ্জার মাঁঁবিশপ &. 509] 

এর নিকট । ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৪র মধ্যে পৃবোক্ স্কেনিক-সা গ্রহ (98951 

00911996100 ) সম্পাদিত ৪ প্রকাশিভ হয় যিরূশালেমের হিপ বিশ্ববিদ্যালয়ের 

পগুতগণ কর্তৃক । শ্থামুয়েল-স'গ্রহের (887008]0০11991100 ) সম্পাদনা ও 

পকাশের দাক্সিত্ব গ্রহণ করেন /209110%0. 30000] 01071608511 009838:08, 

এবং তা প্রকাশিত হয় ১৯৫০-৫১ গীষ্ঠাবে | 

১৯৪৯ পাল থেকে মরুমাগর অঞ্চলে বাপক অনুসন্ধান কার্ধ চলে জর্ডানের 

সরকারী প্রস্বতব বিভাগ এব ষিবূশালেমে অনস্থানকারা একটি ফরাসী প্রত্বতাত্বিক 

দলের যৌথ উদ্চোগে । ১৯৫২ সালে বাদি-কুমরান, বাদি-মুরবেৎ এবং গিবুৎ মি্দ 
থেকে প্রঠ্র পু থিপত্র মাবন্কৃত হয়। এগুলি প্যালেষ্ঠাইনের প্রক্কতাবিক সংগরহশালায় 
রক্ষিত হয় । এগুলি সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন এ. গু” 21511 (১৯৫২-৫৬ তীঃ) 

এবং 18. 70. 89৩ (১৯৬০ হীঃ)| সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্রিসযত ঘটে কমরানে | 
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যে সকল পু থিপত্র এই অঞ্চপ থেকে পাওয়। গেছে সেগুলের মধ্যে সবচেয়ে 

যুল্যবান হচ্ছে পুরাতন বিধি গ্রন্থমাল। | যদি5 ত। সম্পূণ অক্ষত অনস্থায় পাওয়া 

যায়নি তাহলে € পরাতন বিধির যতগুলি প্রাচান পু থির সঙ্গে পাগুতদের পরিচয় 

আছে এটি 52৬ “সেগুলির সকলের ণচদ্ে প্রাচান। এছাড়া পৃকৃভাবে পাওয়। 

গেছে যিশাহর় ভাববাদীর পুশ্ছকের দটি পাডলিপি ! আর পাওয়া গেছে 

টড পর্যায়ের বু প্রগি, যেগুলি এই পায়ের এ পর্যন্থ প্রাঞ্ধু সমুদয় 
পুঁখির চেয়ে অনেক প্রাচীন | ৮৮&রই এই হালাল হিজচচার ক্ষেতে নতন 

একটি দিগন্তের উন্মোচন করেছে 1 ঠা অঞ্চলেল প্রজুহাহিশ কার্বকলাপ 

এখন এ +্যে হয়ে যায়'ন | 

২৬॥ হহুক্র সাহিত্যের প্রভাবের ক্ষেত্র 

হর সাতিতোব ইতিহাসকে কয়েকটি যুণে ভাগ কর হয় ১1১) “দ্বতীয় 

মনিবের যু | ৫5৯ ০ পা পৃ), ১) ভাঙ্গা ফু) ০৯, হী) 
(৩) মামোবায় যুগ (১০৭৫০৭ খ্রীঃ) এব (5) গানোন % ফুছ (৫55১০০০ হ্বীঃ)। 

দির ইউরোপের হিহন্ন দেবে বমি স্কাপন কাব লে উউরোলীয় 

সাহিতোর উপব হক লাভিতাক যেই প্রভার পছুড হুল 1 থম ধিনি হিক্র 

ধঁতহাকে ইউরোপের শাটিত স্কাপন প্রেম তিনি হুহন সেন্ট পল। 

মধাযুগে থাহবামে দাশিছিত মদ চাস আঙুফোনসাদ হহা তত অবলম্থনে 

লাটিনে পচন করোছতেন ডসিগ্িনা ক্লেরিকালিন। কাপুধার জন রাব্বি 

জোয়েল রচিত কাহিনাসযহের লাটিন অনবাল কলেিলেন 00105 61 011 

নামক গ্রঙ্গে | ক্ষাঁয়েল এই কাহিনতংল পরে নেন পই জবা কলল্গ-দমনগ 

পেকে, যা সাক্কু পঞচতক্জের অনূরগত কবউক-দমনক হচগ্ুর আনান গুলির 

অগ্চবাদ | আারপাষ শাষাতে ও এই কাহিনীগুলি কূলিটহ শশননহ নামে অনুদিত 

হয়েছিল | এধাযুগের ইউরোপীয় সাহিতোশ নক কাহিনা হিজ সাহিত্য 

থেকে গৃহ হযেতে হলত মি€দিদের প্রেল্ণা এব প্রুস্েডান পের মাবফন। 
৫ লা 

শপ শাশিশ ৩ 

7 বি ও, 770 1)52 565 ১০,115 ! 1955 1, 41010 1.1470 07175170624 

5655০0০0115 (195) ), চু. 10. ৬৪], 42707265106): 052 1716 10520 ২0৭ ২1418 11961) ; 

০. 11. 01085. 17116 4177016171 /7187470 ০ 16167027076 10067 1701217811021 51৪ 01৫5 

(1958); 2, 4৯১৮1830810] ৬. 501, এ 0৮16515 47700)7705011 00956 0 

861,011, 1,171, 11511 250 হি 0, ৬৬০, 10500৮67165 77 ৩0117 রা 2 %০1$ 

(1955. 8981); ওথানকার প্রস্থতান্ষিক কাধকলাপেবর জন্্র ধারাবা!তক প্রকাশিত ৫5৪৩ ৫৫ 
347যা2গ পত্রিকা। আ্টুব্য। 



২৯৭ প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য 
আরবীয় সাহিতোর উপরও হিক্র সাহিত্যের প্রভাব যথেষ্ট । কোরানের 
ভাস্তকারেরা বহু ক্ষেত্রেই হিক্র সাহিত্যের উপর নির্ভর করেছেন। দৃষ্টাস্স্বর্ূপ 
তালমুদে বণিত সেমহাজাই ও আজায়েলের উপাখ্যান, ঘা সরাসরি ভারতীয় 
স্ন্দ-উপহৃন্দের কাহিনী থেকে গ্রহণ করা! হয়েছে, আরবীয় সাহিত্যে হারুত- 
মারুতের কাহিনীতে রূপান্থরিত হয়েছে । পুরাতন বিধির বহু কাহিনীই কিছুটা 
পরিবতিত আকারে ইসলামী পুরাণে বর্তমান । 

২৭৪ প্রাক-ইসলাম আরবীয় সাহিত্য 

আরবীয় সাহিত্যের কিছুটা পরিচয় না দিলে বঙ্মান ধ্যায়টি অসম্পূর্ণ 

থাকতে বাধা । খ্রীষ্টের জন্মের এক হাজার বছরের৪ আগে আরব সভাতার 
উদয় হয়েছিল । ্রীষ্টপৃর্ব সপুম শ্তাকশটীত আরবে কমপক্ষে চারটি খভ্ভিমান 
রাজ্য গড়ে উঠেছিল-_মাইন (বাইবেল বণিত মান ), সাবা, হাদ্রামুৎ এবং 
কাতা-বালু-__কিস্ত এত পুরাতন [দশ হয় সনে খ্রীঈয় পঞ্চম শতাঁকীব পে 

রচিত কোন আরবীয় দাহিত্যকর্দের নিদশন এখন ৪ পাওয়া! যায় নি! 

কোরান-পৃববী আরবীয় সাহিতা শুধুমাত্র কবিতা ও প্রবচনকে আও 

করে গড়ে উঠেছিন। অধিকা** কবিতারহ বিষয়বস্ত ছিল নিজ গোর প্র*সা 
€ শক্রগো্ঠীর নিন, লেপ! হত তই থেকে কুডি লাইনের মধো, লেখকদের বলা 

হত শাহর | এছাড। ছিল গীতিকবিতা ও বর্ণনামূলক কবিত। (কাশিদা , 

ঘেগুলিতে একটি করে ভূমিকাপ্র ( নাসিব ' থাকত । খ্রী্টায় পঞ্চম শতকের 
একন্্রন মিল! ক:বর রচনা পাওয়া গেছে ধার নাম খান-স। | যে সন পেশাদার 
গায়ক কবিতা গেয়ে বেডাতেন ভাদছের পলা হত রাউই ' কবিদের সাভ্তিগ 

কবিতাসংগ্রহের নাম ছিল :দওয়ান। 

প্রাকইসলামী তিনটি ঘারবীঘ় কাপা-দকলন পাওয়া গেছে | প্রথমটি হচ্ছে 
আল্-মু'আলাকাৎযাতে সাতজন কলির পচন গাছে ধার হচ্ছেন আম৫-উল-কাইশ, 

তারফা, জুহাইর, লাবিদ, আস্থারা-ইপন-মাশাদ, আমর্-ইবন-কলণুম এবং 

হারিখ-ইব ন-হিন্িক্ঞ। | এ ছাড়া পরিশিষ্ঠ হিানে আর তিনজ্ঞন কবিব তিনটি 

কবিতা আছে “র! হলেন নাবিঘ', আশশাহ! এবং আবিদ-ইন ন-আত্রা্ | এউ 

সকল কবির মধ্যে মামরু-উল-কাইএ সবচেয়ে বিখ্যাত । তিনি ছিলেন কিন্দা 
উপজাতির সর্দার । তার শক্রগোীর নেতা ছিলেন মাবিদ-ইব ন-আত্রাম খার 

রচনার উদ্দেশ্য ছিল বিপক্ষ গোষ্ঠীর বলহানি কর1। কৰি আ'শাহার রচনায় 



ঈরান, পশ্চিম এশিয়া ও মিশর ২৩ ১, 

ধুকারের যুদ্ধে পারসিকদের বিরুদ্ধে আরবীয় বাকৃর উপজাতির বিজ্ঞয়লাভের 
কাহিনী বণিত হয়েছে। এদের মধ্যে লাবিদই একমাত্র কবি যিনি ইসলাম- 
ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন, যদি মু'আাল্লাকাং-এ সংকলিত তাঁর কবিতাটি 
পৌত্রলিকতার এণগানে ভরপুর । তারকফা-রচিত কবিতাটি শুরু হয়েছে ঠার 

উটের এক ধ্রার্ঘ বর্ণন| দিয়ে এবং ভারই মধ্ধো মরুভূমির পরিবেশকে আন্যর্ভাবে 

ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । আমর্ এবং হারিখের কবিতায় আছে নিজ নিজ্ঞ গোষ্ঠীর 
প্রশংলা। একমাছ ছুভাইরের কনিতাটিঠ ভাবসমুদ্, বে চির দিব “থকে 

তা. উপদেশধমী |: 

দ্বিতীয় সংকলনটির নাম আল্-হমাএ! য;! ৮৩১ খ্রাষ্টাকে আবু তামাম 
কতৃক সংকলিত হয়েছিল, এতে মোট কবিতার সংখা। ৮৮৪ | সর্যুগেরই মারবীয় 

কবিতা এতে স*কলিহ হয়েছে, তবে বিশেষভাবে প্রথম হিদ্দির। শতকের 

( ৬২২-৭১৯ ) কনিতাই এতে গ্রান পেয়েছে । আল্-হমাশ। ব দশটি অধ্যায় 

নিম্নলিখিত বিষয় গুলি অবলম্বনে বিন্য* হয়েছে । প্রথম অব্যায়টির নাম 'বীরত্' 
( ২৬১টি কবিভ।), দ্বিতীয় অধ্যারটি 'শোকগীতি'। ১৩টি কবিতা )। «টি 

কবিতা নিয়ে তৃতীয় অধ্যায়ের নাম 'বাবহার" | চতুথ অধ্যায়টি নারীর সৌন্দ্য 
৪ প্রেম নিয়ে লিখিত ১৩৯ টি কবিতার সকলন ! পঞ্চম অধ্যায়ে আছে ৮০টি 

পাঙ্গাগ্ক করিত! | মঙ্গ অধ্যায়ের বিষয়বঞ্ত 'সৌজন্য', এতে স্থান পেয়েছে ১৪৩টি 

কবিত।। বাকি অধ্যায় গুলির বিষয়বস্ত হচ্ছে 'নিব্ধ বর্ন! 'ভমণ' আমোদ" এবং 

'নারীজাতিব নিন্দ) এবং কবিতার সংখ্যা যথা দমে ৩, ৯২৩৮ এবং ১৮। এই 

বিশাল সংকলনটি নিঃসন্দেহে আরবীয় কবিতাসযূহের গুতিনিধিস্থানীয়। 
তীয় সংকলনটির নাম আল্-মুকদ্দলিয়াঘ, সংকলকের নাম মুফদ্দল-ইবজ- 

ইয়াল।। যূলত প্রাচীনতর কবিদের রচনাবলী সংকলন করাই ছিল মৃফদ্দলের 

উদ্দেশ্তা | সেই দিক থেকে হমাশা-র সঙ্গে এই গ্রন্থের পাকা মৌলিক । 

চদ্রপরি সংগ্রাহক হিসাবে মুফণল হাম্মাদ ও খালাফের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরের 

ছিলেন । মোট ১২৬টি কনিতা! এই সংকলনে স্থান পেয়েছে যা ৬৮ জন কবির 

রচন। | প্রাকৃ-ইসলামীয় কবিতার এটাই হচ্ছে নিখুত সংকলন এবং এই 

গ্রন্থটির বিশেষ সম্পদ হচ্ছে পঞ্চম শতাব্দীর আরবীয় কাঁধ মুরাক্ষশের দশটি 

কবিতা“ষ! মুফদ্দল বহু পরিঅমে সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়ে!ছলেন ।২ 

১। মু'শাঙ্রাকাং-এর ইংরাজী অনুবাদ : 4৯. 0. 41৮, 2172 96502 (0455 (1957) । 

২। মুফদলিয়াং ও হঘাশার ইংরাজী অনুবাদ করেছেন 910 (5৮080165 1:858)1 (885, 

)919-21) 1 



২০২ প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য 

২৮॥ কোরান শরীফ 
আরবীয় ভাষায় উচ্চারণ কুর-আন, অথথ আবৃত্তি। ইসলাম-ধর্মাবলম্বীদের 

নিকট কোরানের কয়েকটি অংশ বাদ দিয়ে বাকি সবটুকুই ঈশ্বরের বাণী। যে 

অংশগুলিতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্তো প্রার্থনা আছে. অথবা যে নকল স্থানে মোহম্মদ 

নিজেই বক্তা সেই সমস্থ অংশকে পৃথকৃভাবেই দেখ। হয়। কধিভ মাছে, 
আসল ষে কোরান তা স্বর্গে রক্ষিত ছিল এব" ক্রমে ক্রমে তা পৃথিবীতে প্রেরিত 
হয়েছিল ( ২৫1৩৪ ) মোহম্মদের নিকট এক পবিত্র আম্মার দ্বারা ( ১৬১৬৪ ), 
ধষিনি কালক্রমে গ্যাব্রিয়েল নামে খাত হপুয়'ছলেন (২৯১)। কোরানের 

অধ্যায়গুলি ভর নামে খাত | 

কোরানের 'বষয়বন্ত৪ পরিধি [বশাল। ধর্মীয় অংসযূহে ঈশ্বরের একত, 
সবকতৃত্ব ও ন্যায়পরায়ণতার কে বিশেষ কোর দেয়। হয়েছে । পৌত্ুলিকত। 

ও মানবের উপর দেবত্ব আরোপণের বিশেষ নিন্দা কর! হয়েছে । স্বর্গের আনন 

এবং নরকের ন্ত্রণ! বিশেষভাবে নণিত হয়েছে এবং “শষ বিচারের দিন সম্বন্ধে 

বিশ্বাসীদের অবহিত করা হয়েছে । এ ছাড়া কোরানে আছে অজস্র নৈতিক 

অনুশাসন ও ধর্মী আচার-অন্র্গানের, বিশেষ করে প্রার্থনা, উপবাস, ভিক্ষাদ্দান, 

তীর্থষাত্র! প্রভৃতি সম্বন্ধে বিক্নে মভশ্াসন | তদুপরি আছে সামাজিক মাইন- 

কানন । 
মদিনার থাকাকালীন মোহম্মদ হিব্র সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন । 

সেই হিসাবে কোরানের উপর হিক্ত পুরাতন বিধি তথা তালমুদ ও মিদ্রাসের 

হাগগার্দীয় অংশগুলির প্রভাব পড়েছে । কোরানের বন্ুস্থলেই পুরাতন বিধি বণিত 

কাহিনীগুলিকে অভসরণ নব! হয়েছে, যদিও উভয় ক্ষেহে কাহিনী গুলি হ্বন্থ 

এক নয়। গ্রীষ্টধর্দের সঙ্গে মোম্মদের ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল এব" কোরানের অস্ত্ত 

ছুটি স্থানে (৭1৪৮ এব' ৪১১৯) লুক বণিত স্তসমাচারের প্রভাব ব*ঃমান। 

বাইবেল বণিত কয়েকজন প্রেরিত পুরুষও কোরানে স্থান পেয়েছেন । এ ছাড়! 

দুজন প্রাচীন আরবীয় ধর্মপ্রচারক সালিহ. এব" লুদদ-এর উল্লেখ ৪ “কারানে 

আছে ৭1৬৩) ৭৭১, ১১৫২ )। 

কোরানের যে বর্তমান সংস্করণ মামর। দেখতে পাই তাতে ১১৪টি অধ্যায় 

আছে, প্রারভ্ভিক অধ্যায়টির নাম ফতীহ.| প্রতিটি অধ্যায়েরই ( স্থরা ) একটি 
করে নাম মাছে এবং সেটির রচনাস্থল (মক্কা অথবা মর্দীনা ) ও শ্লোকসংখ্যা 

€ আয়াৎ) দেওয়া আছে। ধর্মীয় প্রয়োজনে সমগ্র কোরানকে ৬* খণ্ডে 
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( আহজব ) অথব| ৩০টি বিভাগে ( অজ জা! ) ভাগ কর! হয়েছে, প্রতিটি খণ্ড 

ব| বিভাগের আবার কয়েকটি করে উপবিভাগ (রুক! বা সজদা') আছে। 

সমগ্র কে'রানের মধ্যে কিছু কিছু প্রক্ষিপ্ত শ্লোকও আছে, যেগুলির সংখ্যা, 

পণ্ডিতদের মতে, ৫ থেকে ১০০ । 

লিখিত আকারে কোরানকে প্রথম্ন প্রতিষ্ঠিত করেন মোহম্মদের অন্ুরক্ত 

সেবক জাইদ্ ইবন থাবিট, এবং আনুবকর যখন আরবের পলিফা তখন খণ্ড খণ্ড 

অংশগুলিকে একটি গ্রন্থে রূপ দেওয়া হয়। আনুবকরের মৃত্যুর পর গ্রন্থটি 

খলিফা ওমরের কন্া!, মহম্মদের অন্যতম পত্রী, হাফজার অধিকারে আসে। 

ইতিমধো কোরানের নহ জাল সংক্গরণ বেরিয়ে যায়, ফলে গুসমানের রাজত্বকালে 

জাইদকে সভাপতি করে কোরেশ বংশের তিনক্গন লোক নিয়ে একটি কমিশন 

বসানে। হয় মূল “কারানের অনুলিপি প্রস্তত করার চন্য । খলিফার আদেশে 

একমাত্র হাফজার কাছে রক্ষিত মূলগ্রস্থটি ছাড, বাজ্ঞারে প্রচলিত সমস্থ জাল 

কোরান পুঁভিয়ে ফেলা হয়। ব্মানে আমরা যে কোরান দেখি তা খলিফা 
৫সমানের 'আমলেন স'হগরণ, ষ' রচিত ঠঘেছে হাক্চজাল কাছে রক্ষিত মুল গ্রন্থ 

থেকে। 

কাহানেক কাখ্যামুলক গ্রন্থের সখা । অজশ্র, যেগ্তলিব মধ্যে স্বাপেক্ষা 

বাত হন্ছে ভাদি। 

এবার ককোবানের বষয়বস্ত্রর £কছুটা পরিচয় দেওয়' ষাক। কোরানের 

প্রায় অর্ধাশভ মালাহর হুমা কীতনে নিয়োজিত। আল্লাহ, শব্দটির ঠিক 
কোন প্রতিশক খুঁজে পাঁওয়! ষায় না। কোরান অনুযায়ী সকল পূর্ণ গুণের 
আধার, সকল ক্রটিবজি ত, স্বয়ন্ভর ও নিশ্চিত অস্থিত্ববান যে সত্তা, তারই নাম 

আল্লাহ. | রামাগজ প্রমূখ ঈশ্বরবাদী বৈদ্াস্তিকদের কল্পিত ত্রদ্ধের ধারণার 
সপে শালাহর ভাবগত সাণৃশ্গ খুজে পাওয়া যায়। কোরানে আলাহর ৯৮টি 

গুণবাচক নাম আছে। 

কোরানের দ্বিতীয় স্র। বকর! নামে খ্যাত। এই স্থুর| বা অধ্যায়ে ফিছুদি 

জাতির পতনের কারণ বিশেষভাবে বণিত হয়েছে, সেই দিক থেকে এই 
অধ্যায়টির রীতিমত এতিহাপিক গুরুত্ব আছে। আদি মানবমানবী হিসাবে 

আদম ও ইভের ( ইভের ইসলামী নাম হবা) স্বীকৃতি কোরানেও আছে, নিষিদ্ধ 

ফলের উল্লেখ না থাকলেও নিষিদ্ধ বৃক্ষের কথা! আছে এবং শয়তান ( ইবলিশ ) 
কর্তৃক উভয়ের পদব্খলনের কথা কোরানে উল্লিখিত। তবে বাইবেলের কাহিনীর 
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সঙ্গে কোরান বণিত কাহিনীর পার্থক্য এই যে, বাইবেলের আদি মাঁনব- 
মানবীকে যেখানে নিষিদ্ধ ফলভক্ষণরূপ আদিম পাপের খণ বংখপরম্পরায় স্বীকার 

করে যেতে হযেছে চরম ছুঃথ ও দণ্ডভোগের ভিতর নিয়ে, কোরান কথিত 

আদম কিন্ত অই আল্লাহর ক্ষমা পেয়েছিলেন, কেন ন। আক্লাহ পরম 

ক্ষমীশীল। 

কোরানের শান অনুযায়ী আল্লাহে পরিপৃণ বিশ্বাস স্থাপনের অগাবেই 

যিছদিদের পতন হমেতিল, এব) কোরানে এ কথাও বারবার বলা হয়েছে যে, 

ধিহুদিরা যদ মোর অন্রশাসন গুলে নিগার সঙ্গে পালন করত তাহলে ঈশ্বরের 

রুদ্ররোষ তাক্দর উপর নেমে মাপ না। কোরানে হ্রীগেরপ উল্লেখ রয়েছে 

মরিয়ম-তনয় ইশা এউ নামে । “কম্ত হ্ীষটের জন্মসংকান্ছধ অলৌকিক 

কাহিনীগুলি কোরান স্ংকার করে না। 

এ ছাড় কোরানে আছে অজন্ন সামাজিক ৭ নৈতিক অনশালন, 

উত্তরাঁটিকাব, (বিহাহ, হাধবাপবাহ, খালাখাগ-বিচার গ্রহ সঙ্গল্গে লিভিন্ন 

বিধানসমূহ | একটি সমগ্র রুকা' শ্দগ্রহণের পিকঙ্ছে লেঘা হয়েছে | যুদ্ধ 

সপক্রান্থ বিমষে ও কোবানের বিবিধ নিদেশ আছে । জেহাদ বা নর্মযুদ্ধের প্রকৃত 

তাৎপর্য কোরানে বর্পত হয়েছে | কোরানে মানবসমাজকে যে সকল বিষয়ে 

শিক্ষাদান কর। হয়েছে, সেগুলিকে এলত তিনটি শ্রেণীতে বিশক্র করা যেতে 
পারে: 0১1 ততৃজ্ছান বা মারফাতে এলাহী (২) পরলোক-হর পা এসমুল 

মা'আদ এব ৩) অদগুবাদ ৪ কর্মবাদ | 

কোরানের মারফাতে এলাহী ব! তবজ্ঞানের মূল কথা হচ্ছে আালাহকে 
পেতে হলে প্রপমেই ভাত নাম হ্ছুপ করতে হবে, কোরানীয় পরিভাষায় খই 

জপ করার নাম ভেকের । নামের মধো নিহজ ানের ঘথাসাধা প্রাবণা করার 

সঙ্গে মুখে সেই নামের উচ্চারণ, মোটামুটিভাবে এরই নাম জেকের | স্বতা 

বকর-এ বল! হয়েছে, আলাহ্ বিশ্বাপাদের ঘনিচ বক্ষ ৪ অভিভাবক, তাদের 

তিনি অন্ধকার পেকে আলোয় নিয়ে শাসেন। এঠ জোতি বা মালোককে 

কোরানে 'নর' আব্যা দেএয়| হয়েছে । নিশ্চিত সত্তা, নকল গুণের আকর, সকল 

ক্রটবজিত, মাগ্চষের সর্দাপেক্ষ! নিকট বন্ধু ষে আল্লাহ, তার সম্বন্ধে সম্যক « রণার 
জনা সাধকের প্রথম মে অবলম্বন ত! হচ্ছে 'নাম-দপ' বা জেকের। আল। 

খ্বভাবতই প্রেমঈয়। সুরা মরয়মের একটি শায়াতে (স্লোক ) বলা হয়েছে, 

যার। বিশ্বাসবান ৪ সংকর্মশীল, আল্লাহ, তাদের অবিলম্বে প্রেম প্রদান করেন। 
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কোরানের এলমুল মা'আদ বা পরলোক-তব্বের মূল কথা হচ্ছে ষে দেহের 

বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার বিনাশ হয় না| মানুষ ইহজীবনে সং বা অসৎ যা 
কর্ম করে পরজীবনে তার অন্থক্ূপ সফল বা কুফল তাঁকে ভোগ করতে হবে। 

জন্নান্তরবাদ কোরানে শ্বীকৃত নয়, কিন্তু সেখানে একথ! বলা হয়েছে ষে, 

আল্লার অ।দেশে মানুষকে নিজ কর্মের ফলাফল ভোগ করতে হবে আল্লার 

প্রতি, তার সমস্য সির প্রতি, এবং নিজের প্রতি মাভষের ষে কর্তব্য আছে, 

তা সম্পাদনা করার নাম আমল বা এবাদত। এই এবাদত বা দাসরূপেই 

আল্লাহের নিকট আম্মসমর্পণ মাহষের কর্মজীবনের প্রধান সাধনা | 

কোরানে বলা হয়েছে যে, মান্তষ ইচ্ছা ও শক্তিশৃন্য অচল জড পদার্থের ন্যায় 

সম্পূণ অক্ষম নয়, পক্ষান্তরে সে সর্শক্তিমান ও সম্পূর্ণ স্বাধীনও নয়। তার শক্তি 

আছে কিন্তু ত| ীমাবদ্ধ, জ্ঞান আছে কিন্ত তা মায়প্রপঞ্চে আচ্ছাদিত, ইচ্ছা 
আছে কিন্ধ তা রিপু ৪ প্রবৃত্তির প্রভাবে আবিষ্ট। তাই তার জ্ঞান, শক্তি এ 
সি 

ইচ্ছার সার্ধকতার জন্য সে একাম্্ভাবেই মালাহের উপর নিভরণীল ।১ 

২৯॥ মহল্মদোত্বর যুগ্রে আরবীয় কাব্যসাহিত্য 

সহম্দের মৃত্যুক পরবতী শরকে, অদাহ হচ্দীয় ফুণে ভামিব, চারভন কবির 
উলেগ পাই । ভার হেন যথা কষে আাধতহাল, ফরাছদক, হরর এবং ধর রুম্মা। 

এতে কলতায সেই পলাতিন লর আন কবিদের দহই গোষ্ঠসচেতনত 

আছে, £কন্ধ কোন জাত'য় সাহহোর প্রাতফলন ভর ঘটাতত পারেন নি। 

বিদ্ধ উদহিমধ্যে ইসলাবদর্রের অতেরণাদ আাবৰে জাতীযর়তাধাদেন বিকাশ 
য় পাঁহিতোর কর আমুতল প নবেশ গড়ে উচে গুল! অঙ্গার এওষর- 

ই৫ন-আব-র বিয়া এবং ভার শিয জামিন দেহাত তত গেমকেই তাদ্রে কবিতার 

উপনাধ্য পির করেছিদেন। আদের বগনাসম্ত গোমিলেন্িক 2বনতাসহহকে 

অন্বঃকান করতে সক্ষম হয়েছস | এদের অন্থসরন কবে একটি কছিশোতি গডে 

৪ 4১০০ শোপিস পিস সস পপ ৯ ৮০ শি শি 

১ কোরানের ইতবাজী অনুবাদ করেছেন ব্রদগয়েল। কাংলায শিবীশচন্ত তন, ঘমাহক্মা 

আনান থা, কাছী আবওন ওহ জধুব। কোরানের বুইন্তরম ও একটি ছুনভ পাশুলিপ রক্ষেত 

[ছে রাতের ভুম্ম। মনি 1 এজ ই লম্বা ও ২১ ইক চা ই প্রহথটি এ পদন্থ পাস্ত পৃথিবীর 

বৃহ কারান যাব -মাউ পৃ্টানংথা। ১২০০ । প্রতিটি পৃষ্টা ঘটি কবে কলাষে এবং গডপড়চা ১৫টি 

করে অনুচ্ছেদে বিভক্ত মুল আরবীয়ের পাশাপাশ তার একটি পাবসিক অনুবাদও এখানে 

বর্তমান । অনুবাদ করেছেন বিখ্যাত নাধক এবং পাবনিক পাত মহম্মদ গৌশ। 
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উঠেছিল ধাদের মধ্যে উল্লেখষোগা ছিলেন মজনুন বনি আমীর এবং নাইল!। 

খলিফা প্রথম ইয়াজিদ (৬৮০-৬৮৩ ) এবং খলিফা ওয়ালিদ ( *৪৩-৪৪ ) নাম- 

করা কবি ছিলেন । 
আব্বাসীয় যুগে আরবীয় সংস্কৃতি পারলিক বা,পহ লবী সংস্কৃতির হারা বিশেষভাবে 

প্রভাবিত হয়েছিল এবং কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেই প্রভাব স্বদূরপ্রসারী পরিবর্তন 

আনতে সক্ষম হয়েছিল । এই নৃতন সাংস্কৃতিক ভাবধারার প্রতীক ছিলেন কবি 
আবুলুওয়াস। তাকে কেন্দ্র করে একটি প্রগতিশীল রোমান্টিক কবিগোষ্ঠী গভে 

উঠেছিল । এই নতন গোষ্ঠী আরবীয় কবিতার আঙ্গিক সম্পূর্ণ পরিবতন করছে 

সমর্থ হয়েছিলেন | অবশ্র প্রাচীনপন্থী কবিরাও সংখ্যায় বড় কম ছিলেন ন|। 
এ'দের মধো উল্লেখযোগা ছিলেন ইবন এয়ালিদ, আনু তাম্মান * মুতান্নবী। 

অবশ্বা এই স্ব কবির রচনাবলীর নিদর্শন নেই বললেই চলে । আঁব্বাসীয় 

যগের শেষ দিকের কয়েকজন কবির রচন! অবশ্তা পাওয়া গেছে । একের মধ্যে 

প্রথম উল্লেখষোগা হচ্ছেন লাবুল আতাহিয়ী ফিনি নীতিহূলক কবিত' রচনার 

জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন । এঁতিহাসিক কাবা রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন 
ইপন আল মুতাঁভ। রোমান্টিক কর্ব আবুল আলাউল মা'মারি রচিত 

লুজুমিয়াং আববীয় কাবালাহতার অন্যতম ভে নিদশন । আনবাসায় যুগের 

অপরাপর কবিদের এবো হলেন অতীশ কাণ ইবজ আবার এব ই 

ফরিদ। 

আরবীয় ক বতী প্রত কালে ইউরোপ মহাদেশে একটি বিশ শান 

লাভে সক্ষম ভয়েছিল । এম্পনে মেহিলেক ইন 

করেছিলেন । স্পেনে আবার কানহার একটি তন ছন্দ উদ্ভাপছ হয়েছিল 

ষ। নুগয়াশএঞাহ নামে পিদাতি ! মল খাছ ওর বাইরে শাঁরা আরবীয় 

কবিতাকে জনপ্রয় কলেছিলেন ছাদের মধো উল্লেগযোগা হেন পাবা পয়ানের 

ইবন রসিক, কঠোভার উন গাইছন, সেভলের রাজা মৃতাশিণ এবং ভীব 
মন্ত্রী ইবন আন্মর | « ছা! ছিলেন সিসলির বিধাত সারদ কবে ইবন 

হামদিস। 

৩০ ।॥ আরবীয় এস্সাহিতয 

্ীগ্নুয় অধম এ নবম শতক থেকেউ আরলীয় গছাসাহিত্তের বিকাশ আরম হয়| 

আরবীয় গদ্ধসাহিত্য চরিত্রের দিক থেকে খুব মৌলিক নয়। আরবীয় গন্ঠ- 
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সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ নিদর্শন হিসাবে প্রথমেই ষে গ্রন্থটির কথ! মনে উদ্দিত হয় তা 
হচ্ছে কাঁলিলা-ওয়।-দিমন। । সংস্কৃত পঞ্চতস্ত্বের এই অংশ প্রথমে অনুদিত হয়েছিল 

পহলবীতে, সেখান থেকে আরবীয় ভাষায়। এই গ্রন্থটির হিরু সংস্করণের 

কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কাহিনীমূলক গগ্যসাহিত্য হিসাবে তালুখী 
রচিত ফরজ .বাদ-আশ-সিন্া এবং নিশ ওয়ার-আল্-মুহাওরা! এই ঢটি গ্রন্থের নাম 
উদ্লেখষোগ্য, ছুটি গ্রস্থই নবম শতকে রচিত । 

রসবওনার ক্ষেত্রে আরবীয় সাহিত্যে যুগান্তর এনেছিলেন হামাধানি। তার 

রচিত মাকামাৎ একটি অনবগ্য কষ্টি। এই রচনার নায়ক একটি ভ্যাগাবপ্ত 

যার কাচ বুদ্ধিদীপ কথানারার দ্বারা প্রথাত পর্গুত ও নামকর। ব্যক্তিদের 

*বাশাা কর|। পরবত্তী কালে এই শ্রেণীব সাচিতা রচনায় কুতিত্ত 

দেখিয়েছিলেন হারেরি। এইগুলি ছাড়াও ঈশপের গল্পপ্তলির "আরবীয় অন্রবাদ 

এব" লিগাতি এক সহ এক রক্তনী-ব কথ! বিশেষভাবে উল্লেণঘোগ্য 1১ 

১। বখ্যাত 'এক সহম্প এক বজন'র, না আাবব -বজলী ব' আ্যারাবয়াম নাইটস নামেও 

পরিচিত, আরবীয় নাম আল্ফ লায়লা ওযা লায়লা । এই গ্রন্থটির রচনাকাল ও রচনাস্থান সম্পর্কে 

কই বলাযায় না; বিখ্যাত আরব রা ইবন আল্ নদীন ভার আল্-ফিহ রিস্ত, 

গর্জে আরবা-রজনীর কারহনীগুলিকে বাজে এবং অকেজে! আধা! দিষেছিলেন, কিন্ধ ভার সমলামরিক 

বিখ্যাত লেখক যহশিয়ারী এ ব্ষয়ে ভিন্মত পোষণ করছেন । এথেকে প্রমাণিত হয় বে শ্বীীয় 

দশন শতকে আরবা-রজনী' রীতিমত জনপেয় ছিল এবং লেই হিলাবে মূল গ্রন্থটির রচনাকাল 
শীত সপুম অষ্টম শতকের মবোউ ধরা উচিভ! কাহিপীগুল নিশ্চয়ই একই কমতে এবং একই 

হাতে রচিত হয়নি । অনেক কাহিনীই পরবতী কলে মল কাঠামোটির মব্যে প্রবেশ করেছে, এবং 

কাহিনীগুল নংগৃহী ত হয়েছে নান! দেশের প্রচলিত কাহিনী থেকে । মূল কা'শমোটি হচ্ছে_ভনৈক 
বালা ঘটনাচক্রে প্রচণ্ড গকদের নারীবেদ্েষী হযে ওঠেন 1 ছিনি প্রতাহ একটি করে বিবাহ করতেন 

এবং পরদেন প্রভাতে ভাব বিবাহিতা জীকে হভার নিদেশ দিতেন । এই বিকারের হাত থেকে 

&কে উন্ধাবের জন্য জনৈক মস্খ্েকন্া বিপদের ঝুঁকি নিয়েও তীকে বিবাহ করেন, এবং প্রতি ব্রান্তে 

একটি করে গল্প শুনিয়ে ডাকে শ্বাভাবিক জীবনে ফিঃরয়ে আনেন । আরবা বজনীর প্রথম ইউবোলীন্প 

-মুবাক্ষ হয় ফরাসী ভাষায় ১৭০৭ থেকে ১৭১৬ খীগ্লাব্দের মধো। অনুবাদক ছিলেন £১1100156 

091177841 চাঞ্টি গিরীয় পাওলিপির ভিত্তিতে রচিত এই অনুবাদটির নাম 5 211115 26 আত 

ছে | আরবীয় হরফে আরবা-রঙ্গনীএ সগধম মুদ্বন হয়েছিল কনকীতা়, ১৮১৭ কে ১৮১৮ 

মধো। চারথণ্ডে মুত এই গশ্ুট কিন্তু ছিল অসম্পূর্ণ ও ভূল ভব এরপব একটি মোটা 

নির্ভরযোগা মারলটয় স'ক্ষরণ পকাশিত হয বুলাক (কায়রো) পেকে ১৮৩৫ বীঈাকে, এবং এই 

মিশয়ীয় সংক্করণটিই কালঞমে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ভরসাস্থল হযে ওঠে। অপর একটি প্রকাশিত 

স্করণ অবলম্বনে ব্েনাল! থেকে মাজিমিলিয়ান হাবিখ টের সম্পাদনায় প্রকাশিত 45৫72 
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মহাপুরুষ মোহম্মদদের জীবনকথা অনেক লেখকেরই রচনার উপঙ্ীব্য বিষয় 

হয়েছিল। মোহম্মদের প্রথম জীবনীকার ছিলেন ইবন ইসাক। পরবর্তী 
জীবনীকারদের মধ্যে ইবন ওকবা এবং ওয়াকিদ্দির নাম বিশেষ উল্লেখষোগ্য | 

মক্কার ইতিহাম প্রথম লেখেন আজরাকি, এবং ইবন মোকাফা' পারসিক 

রাজন্যবর্গের কাহিনী মারবীয় ভাষায় অগ্ুবাদ করেন। আরবীয় 

এতিহা'সকদের রচনা প্রচুর, কিন্তু অন্য ভাষা থেকে অনুদিত। ভূগোল, 
বিজ্ঞান, গণিত ও অপরাপর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আববীয় অবদান যথেষ্ট। 

কিন্ত আগেই বলেছি, একমাত্র কাব্য-সানহুত্যের ক্ষেত্র ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের 

অপরাপর ক্ষেত্রে রচিত আরবীয় গ্রস্থাবসী অপরাপর দেশে রচিত গ্রস্থনমূহের 

অন্রবাদদ ছাভা আর একছুই নয়। ভারতীয় চরক ৪ স্ুশ্রতসংহতা 
এবং গ'ণতবিধয়ক কয়েক গ্রন্থ সংস্কৃত থেকে মারবীয় ভাষায় অনুদত 

হয়েছিল 1 এই উদ্দেশ্যে কিছু ভারতীয় পরঞ্চেতকে ৪ নেখানে নেয়ে যাওয়া 

হয়েছিল। 

'অবন্ত এই অন্ববাদপ্রবণতার ছন্য আরবায়দের দোষ দেওয়া যায় না। 

মোহম্মদেব পূবে আরবজাতি বলে কিছুই ছিল না। ইসলামধর্মকে অবলম্বন 

করার স্গে সঙ্গেই নতুন যে আরবীয় ভাতীম়তাবাদের উদ্ছব হয়, তার ফলে 
জগৎ € জীবনকে প্ররুতহাবে উপলন্ধি কবার এষ মনোশাব আরবীয়দের 

মধ্যে কি হয়েছিল তার চাহিদ। মেটানোন জন্য অতীতিকালের জান- 

বেজ্ঞানেল বিভিন্ন শাপাগুলিকে অনবাদ করে নেওয়া নন তাদের 

সামনে আর কোন পথ পোলা ছিল ন। ারতীয়, গ্রাক এ ল্যাটিন 

গ্রন্থের মারনাঘ ভালায় অগ্রবাদ হওয়ায় তাদের জাবনে যে নতনতর প্রেরণার 

সি হয়েছিল একা শ্ন্থাকার কল! ফায় না আ্াকানায় খালিক্ষাগণ জ্ঞান 

বিজ্ঞানের পুগ্ছপোবক ছিলেন । লিক মানুন 'নঙের চারপাশে অনেক পণ্ডিতকে 

16777 ৫272 2252: 207251508 ১৬৫ থেকে ১৮৪৩-র দস রড লেনের অসম্পূর্ণ ইংরাজী 

অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮১৮-৪০-এ | এগশর ভন পালের অনুাদ সব খত প্রকাশিত হয় ১৮৮২, 

৮৪-তে, পরে অভিগিক্ত আরও জাহও নট খণ্ড [নি প্রকাশ করেন ১৮৮৯তে।  পস্ত আরবা- 

রজণীর সবচেয়ে গাল এবং প্রাসাণা ঘে অনুবাদ হা করেছিলেন রিচা বার্টন যা প্রকাশিত হয়েছিল 
১৬ পে ১৮৮৫শতে, এবং পরে বার বঙ্গে অতিরিক্ত মার ছয়টি খণ্ড যোগ হফেছিল | ১৮৯৪ খ্বীঠান্দে 

প্রকাশিত প্রিধাগকৃত বারো থও বেশ শির্ভরঘোগ্া | $, লিটনাপ-বৃত ছয় খণ্ডের জার্ধান অনুবাদও 

এক্ষেত্রে উল্লেখযোগা, যার প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল ১৯২১ থেকে ১৯২৮-এর মধ্যে । এই অনুবাদটির 
দ্বিতীয় সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫০-৫৪-তে। 



ঈরান, পশ্চিম এশিয়া ও মিশর, ২৬৯ 

সমবেত করেছিলেন এবং আলোচন!, অনুবাদ ও সঙ্কলন কার্ধের জন্য একটি 

জ্ঞানসভ! (বায়তুল হীকমাৎ ) স্বাপন করে ছলেন। 
গ্রীক ভাষ! থেকে অন্ুবাদকারীদের মধ্যে ছিলেন আরিস্টটল ও প্রেটোর 

রচনার আরবীয় অন্থবাদক হুনাইন ( ৮০৯-৭৩ খ্রীষ্ঠাব্দ ) এবং তীর পুত্র ইশক 

(৮৭০-৯১০ খ্রীষ্ঠান্দ)। অন্যান্য অনৃদিত গ্রন্থগুলি ছিল আলেকজাগ্ডার, 

আফরোদিসিয়াস ও পরফিম়াসের টাকাসমূহ, এবং প্রটিয়াসের এন্সিয়াদের কিছু 
কিছু অংশ। অপরাপর অঞ্চবাদকরদের মধ্যে ছিলেন. মাল্ কিন্দী (মু 

৮৭৩), ফারাবী (ম্বত্া ৯৫০), ইখবান-আল্-সফ। (মৃত্যু ৯৭০ এরা 

একটি গোষ্ঠী ছিলেন ), ইবন মসকোরাইব (মৃত্যু ১০৩০) এবং ইব 

সিনা (মৃত্যু ১০৩৭ )। এর! ছিলেন প্রাসা দেশে মুনলিম দর্শনের ইতিহাসে 

খ্যাতনামা পুরুষ । 

মারবীয়দের অগ্জবাদ-প্রবণ ভাব ফলাঞ্ল জগহাপার নিকট মঙ্গলদায়ক হয়েছে 
-একথা নিরপেক্ষ এতিহাসিক মাত্রই স্বাকার করবেন । ইউরোপীয় রেনে্সানের 

মূলে আরণ মনীষার ষথেষ্ট অবদান ছিন। হারিয়ে-ষাওয়া এক দার্শনিকদের 

রচনার আরবীয় অগ্গবাদ আরব বণিকেরাই ইউরোপে নিয়ে গিয়েছিলেন। 
তাংদরই মারফং ইউরোপবানী নূতন করে তাদের পুরাতন এতিহ্ের সঙ্গে 
পরত হয়েহিলেন। যু ও আরব মনীষার মৌলিকতার্ কিছুটা অভাব ছিল. 

থাপ অঞ্গবাণের মধো ভার! যা করেছিমেন তার তুলনা নেই ।৯ 

১1 ডঃ নু, &. &. 019৮, 4812680 20তা2দত :48%15002180060 0 ১৯২৬)। 

বি---১৪ 



গ্রীক সাহিত্য 
১৪ জুচনা 

যে দেশটিকে আমর! বর্তমানে গ্রীস বলে জানি, আদতে তার নাম ছিলগ 

হেলান (761188 ); আধুনিক গ্রীকভাষায় বলা হয় 71188 বা 01118018। 
গ্রীস ( ল্যাটিন ৫79০1% ) নামটি রোমকদের দেওয়া। 

যূলত হেলেনীয় ভাষাকে অবলম্বন করে উত্তরকালে গ্রীক সভ্যতার বিকাশ 
ঘটেছিল। এই ভাঘাটি সংস্কত বা প্রাচীন ঈরানীয়ের মত ইন্দো-ইউরোপীয় 
ভাষা পরিবারের সদ্গ । আযাটিক [4৮৮1০ ১ এগুলীয় (490110 ), আইওনীস্ব 

(0519 ৭, ডোরীয় (10000) এবং সাইগীয় (051৮0 )--এই পাঁচটি 

শাখায় বিভক্ত হেলেনীয় ভাষার আযারটিক শাঞাটই কালক্রমে সগাধিক জনাপ্রয় 

হয়ে ওঠে এবং সমগ্র বন্কান উপদ্বীপ, এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপর্ল, দক্ষিণ 
ইটালী ও সি'সলি এবং আইনিয়ান ৫ ঈজিয়ান সমুদ্রের ঘাপগু'লতে প্রভাব 

বিস্তার করতে সমর্য হয়! কাল কমে এই ভানা থেকেই সাকঙ্জনীন গ্রীক ভাষা 

বা 7০4%৫-এর উৎপত্তি হয়| এ থেকেই আবার নানা বিবতনের মধ্য দিয়ে 

আধুনিক গ্রীক ভাষার উদ্ভব হয়ছে 

কিন্ত এই হেলেনীয্ন ডাবারও একটি শ্রাক-হেলেনায় অতাত ছল ধার 

নিদর্শন পাঁওয়। যায় পাইলোস, মাইসেনি ৪ ্ষীটে প্রাপ্ত লেখমালাসমূহে। 
এণুলিতে ব্যনহ্ৃত লিপি গ্রীক নয় এবং তার পাঠোস্কার আন হয়ন। খনন- 

কার্ধের ফলে ক্রীট থেকে প্রাপ্ত প্রাকহেলেনীয় সংস্কৃতিসমূহের অবশেষের 
ভিতিতে পণ্ডিতের বলেন ষে দেবতা জিউস ও ডাওনিসোস, দেবী ডিমিটার ও 
ততৎ্কন্তা পাসিফোনি, রাজা মিনোস প্রভৃতি কাহিনীসযূহের উদ্ভব সম্ভবভ ক্রীট 

থেকেই হয়েছিল । হিসারলিক, টিরাইনস ও মাইসেনিতে হাইনরিখ সেলিগ.- 

মানের খননকার্ধ, নোসস টিলায় আর্থার ইভান্পের আবিদ্গারসযূহ, এবং পরবর্তী 
কালের ব্যাপক প্রত্ুতাবিক ক্রিয়াকলাপ প্রাক-হেলেনীয় সংস্কছি“মূহের উপর 
প্রচুর আলোকপাত করেছে।* 

১। প্রাকহেলেশার সংদ্ুতিনমুহের জন্য ড্রটবা ১ 0. 219, 18686” 071120107 

(1925 ). ৬. ও. 01501467192 06 28707648% 01117228807 (1927 0, তে 10070205008 
5182765 /7) 27055700 07661500566), ০ ] (39491 
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হেলেনীয় ভাষাসমূহের প্রকাশের মাধ্যম যে শ্ত্রীক লিপি তার ব্যবহার 
ধীষ্টপূর্ব অষ্টম শতক থেকে নিশ্চিতভাবে শুরু হয়েছিল। এই লিপি যূল শ্ত্রীক 
ভূখণ্ডের বাইরেও জনপ্রিয় ছিল, এমনকি ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলেও, বোঁধ 
করি সেখানকার গ্রীক বাসিন্দাদের জন্য | অশোকের অন্থশাসনও শ্রীক লিপিতে 
পাওয়! গেছে। গ্রীক লিপিকে অবলঙ্কন করে পরবর্তা কালের বহু লিপির উদ্ভব 

হয়েছে, ষেমন সিরিলীয় লিপি, ঘাতে রুশ এবং পূর্ব-ইউরোপীয় কয়েকটি ভাষা 
লিখিত হয়।১ | 

২॥ হ্োমারের যুগ ৃ 

আহ্ৃমানিক ৯০ গ্রীষ্পূর্বান্গকেই গ্রীক আদিকবি হোমারের কাল বলে 
এতিহাসিকের| মনে করেন । হোমার নামে আর্দে। কোন কবি ছিলেন কিনা 

এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে অনগ্ঠ বিতর্ক আছে। হোমারের জরাভূমি হিসাবে 
লাতটি স্থানকে দাবি কর হয়-_এেন্স, ম্মালা, শোডস, কলোছোন, সালামস, 

চিওস এবং আম । হোমারের মহাকাব্যছয় যে এশিয়া মাইনরের পশ্চিম 

উপবৃলে রচিত হয়েছিল, এবং ভার ছন্মঙ্থান যে স্থান। এই মতবাদ একদা বিশেষ 
জনপ্রিয় ছিল। আনার কেউ কেউ বলেন ধে হোমার আষলে ছিলেন আইওনীয়, 

ভাগ্যের সক্গানে তিনি দেশহরে গিয়েছলেন। কথিত আছে, হোষারের 

পিতার নাম মেলেস, তিনি শ্যে জবনে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং 

তার মুত্যু হয়েছিল আইস ছীপে, যেখানে ভার নামে একটি সমাধি 

আছে। | 

১। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ আনক ময় গ্রীক নাম লাটিন উচ্চারণ অনুসরণে লিখে খাকেন ধার 

কলে এই ক্ষেত্রে সামন্ত রক্ষা কবতি বড অহ্থবিধা হয, এবং এই রচনাতেও তা রাখা যায়নি। 

সেইঞরন্ক মনে রাখা ভাল যে সচরাচর গ্রীকে (স)-এর জায়গায় (ক), % (ই, আই )-এর 

জাগায় & (উ). & (উ)-এর জাগায় ০0 (3, অ) এইরকম উচ্চারপ হয, যেমন 0788 

(সাইরুণ ), গ্রীকে হযে £810$ (কুর়োন)। অখবার ইংরাজী উচ্চংরণের পাল র় পড়ে ধ্র$ (উস) 

25 (আস )-এ পরিণত হয়, ধেমন ০১4৫ সাইরাস। এখানে যেগুলি খুবই পরিচত নাম 
সেগুলির প্রচলিত ইংরাজী উচ্চারণ্ই বায় রাখা হযেছে, যেমন এক্ক'ইলাস (4১651510105 

£65010910$ ), হেরে'ডোটাস, ইত্যাদি । শ্রীকে ট বর্গের কোন উচ্চারণ নেই। 

২। আঁধুনিক দুটিকোপে হোমাবের মহানাবা ছুটিব সম্পা্ন! লধ্পণম করেছ্ছিলেন 
ডিমিট্িয়াস চাল্খন্ডাইলান ১০৮৮ শ্বীানে। তারপর জাল্ডাইন্স ইলিয়াঢ সম্পাদনা করেন 

১৫*৪ হষ্টান্ধে এবং আঁডনি ১৫১৭ হষ্টাজে। উনিশ শতকে মহাকাব্য ছটি আবার নূতন করে 
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হোমারের ইলিয়াড ও অডিসি উডয় যহাকাবাই চব্বিশটি করে অধ্যায়ে 

বিভক্ত । ইলিয়াড মহাকাব্যটি দশ বছরব্যাসী টয়যুদ্ধের শেষের দিকের একান্ন 
দিনের কাহিনী অবলদ্বনে রচত। আকিালিসের ক্রোধ থেকে কাহিনীর শুরু, 

এবং হেইর বধেই সমাঃপ্ত, ফুল কাহিনীটি কিন্ত এরই মধ্যে সংক্ষেপে বলা আছে । 
অডি:সির কা'হনী ইলিয়াডরই প।রশিই, উ্য়যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবতনকারীদের 

মধ্যে দলছাড। বীর অডিসিউসের কাহিনা। 

উয়যুন্গের কাশী অবলম্বন করেই হোমারের মহাকাব্দ্বয় গড়ে উঠেছিল, 
কিন্তু যুগে যুগে এই যুদ্ধের কাহিনা বিভিন্ন র)ঁরিত'র হ'তে পড়ে বি।উন্ন প্রকার 

রূপ পরিগ্রহ করেছিল। যে ঘটনাগুলি আমদের আসেচা মহাকা ব্যয়ে বণিত 

হরেছে সেএ্ুল পরবতী লেখকগ্ণ কতৃক অপরণপর লৌকিক জনশতির সঙ্গে 

সমন্বেত হয়ে,ছল, অযবা ইরা স্বকপে'লকপ্লিত অনেক কাহিনী যূল বিয়ের উপর 
আরোপ করে ছচলেন। থেমন হে'য'তের বর্ন অভ্যায়। হেলেনের অপহরণই হচ্ছে 

্য়যুদ্ধের মূল করণ, এবং এই অপকর্টি ই়ের রজকুমর পাংরিন করে ছলেন 

নিজের গ্রবৃতির তনয়, যেথটনে পরবতী লেকগণ পাঃরিসের কাজের সমর্থনে 

একট আাযাড়ে গ চেঁদেছেন যে, একদা তিনজন বিদাত দেবী-হেরা, আথেনী 

ও অফ্োদিতি_ নিজেদের মধ্যে সৌন্দ্ষ-প্রতিষোগিত য় পাতারপকে বিচারক 

খণডা কলেন এবং প্যাবিন আজফোদিতিকে বিজ্যমালা দিলে আফোর্দিতির 

কক্রণাতেই নে স্ুন্র:হেষ্ট। হেলেনের উপর অধিকার স্থংপনে সমর্ হয়, যার 
ফলে হেরা! ও অধেনা প্রাতহ'সাবশত প্যারিসের সবনাশ স'ধনের ঘে চক্রান্ত 

করেন তারই পর্রণ:৩ হয় জিন হোমের বর্ননা অন্রযাপ্না হেলেনের 

অপহরনের পর তার স্ব'মা মেনেবাউস ৪ ভ'শ্রব আগ'মেম্নন অন্যান্য গ্রীক 

রাজাদের নিকট হেলেনকে উদ্ধারের জন্য সহ'যোর আবেদন করেন এবং সেই 

আবেদন গ্রাহ্থ হয়। পরবর্তী ক'লে এই রকন কাহিনার হষ্টি হয়েছে ষে, 

হেলেনের বিবাহের পূর্বে যার! তার প্রেমের প্রার্থ ছিল তার। ঘটনাচক্রে 

সম্পা নত হয়, সম্পাদনা করেন লা রোচে, লু5ভিগ প্রভৃতি । এই সকল কাঙ্সকে তিত্বি করে 

আলেন পাচ থ:গড হোখারর মহাকান।ছবয়ের যে সম্পাদনা করেছেন (অঅফো্ড বিধবিগ্ালর 

প্রকাশিত ) চাই বর্তধানে প্রামাণা বলে শীক্কত। হোমার ও ভার যুগ সম্থপ্ধ বিশদাবে ভ্রান্ত 

হবাগ জন্য ব্রাউুনর 1247819১961 21077167710 5152165 (১৯০৮), ইওয়েলের 117767 283 1%4৫ 

11544 (১৯০৯). উনমনের 58216517172 04)/5560 (১৯১৪), গিরবার্ট মাতের 2156 ০01 16 

07658 5755 ( ১৯০৭, ১৯২৫ ) এবং চাডউইকের 21626791624 (১৯১২) ভষ্টবা। 
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হেলেনের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল যে হেলেনের বিপদে তারা এগিয়ে 
আসবে । হোমার লিখেছেন ষে গ্রীকবাহিনী সোজান্জি রয়ে গিয়ে পৌছেছিল। 
এই ব্যাপারটিকে পরব কাহিনীকারেরা! সহজে ঘটতে দেননি । তীর! গ্রীক- 
বাহিনীকে তুল পথে নিয়ে গিয়ে একেবারে মাইসিয়। দ্বীপে হাজির করেছিলেন 

এবং অনেক ঝামেলার পর, 'আগ'মেম্ননের কন্যা ইফিজেনিয়াকে বলি দিয়ে 

দেবী অ|েমিসের করুণায় শেষ পর্যন্ত তারা য়ে গিদ্নে হাজির হয়। ই্য়-ভরসা 
হেইরের মৃত্যুর পর আম!জোনদের এক ন'রীবাহিনী টোজানদের সাহায্যার্থে 

রণক্ষেত্রে এগিয়ে আসে এবং শেষ পর্যস্ত তাঁর! আকিলিসের হাতে নিহত হয়। 

এ কাহিনী হে'ম!র বলেন'ন। এইরকম ব্যাপ!র অ.ডসি মহাকাবোও প্রঠ্র 
আছে। পরবর্তী লেখকগণ অডিসিউসকে হেলেনের অন্যতম প্রাক্তন প্রেমিক 

বানিয়ে ছেড়েছেন, কিন্ত এ বিধরে হে'যার নীরব? অডিচিউসের সঙ্গে তার 

পুত্র টেলেগো!ন!সের যুদ্ের কাহিনী) হোমঃরে উল্লিখিত নেই। অভিসিউসের 

আরও ছুই পুত্র আগিঘ্েশ ও লাটিনোস সম্থদ্ধেও হোমার নীরব, কিন্তু পরবর্তী 

করবিগণ তাদের নিয়ে অনেক কথা বলেছেন ।১ 

চব্বিশ অধায়ে বিভক্ত ইলয়ডের গুতিটি অধ্যায়ের সক্ষিধসার আমরা 

এখানে পরিবেশন করছি । (১) ট্য়যষ্ছের গুধাঁন সেনাপতি আগ:মেম্নন 

কোন কারনে আ:পেলে'দেবের পুরো হতের কম্তাকে অটকে রেখেছলেন। 

এই পুরোহিত নিজ কন্যাকে ফিরিয়ে দেবার দ/ব জানিয়ে আগ:মেম্নন কর্তৃক 

রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হন। তখন দেবত! আপোলে। জ্রুদ্ছ হয়ে একবা ,হনীর 

মধ্যে মহাম'রী প্রেরণ করেন এব, সকছের চাপে পড়ে আগ;মেম্নন মেয়েটিকে 

ফেরত দিতে বাধ্য হন, কিন্ত ক্াতিপুরঃ টন তি'ন শীক বীর আ'কলিসের 

প্রয় ক্রীতপালী (ত্রংেইসকে গুহণ করেন । এতে আঁকন্সস কুছ হয়ে প্রতজ্ঞা 

টন।ও 

সি 

[ঢ 

১। যারা হোমারবণত কাহিনীগুলকে নিভন্ব ভঙ্গীতে প্রথক পৃথক ভাবে রূপদান 

করেছিলেন ডাদের এবটি ভালিক। দিয়েছেন বাব পণ:বদ্ প্রেস যিনি ইইটপুব ১২* অন্যের লোক 

ছিলেন। এই তালিকা অনুযাষী আহবা অস্ত ছয়টি রচনার উল্লেখ পাই। প্রথমটি হচ্ছে 

ট্রাপ়েজেনের এক্িয়ান রচিত নোহ্ছেই (৮০৩০৪) বা প্রতাবত,নর কাহিনী; হিতীচটি 

সাইরেনের অয়গাম্মন রচিত টলেগোনাস গাথা (014,816) 2 তুতযটি সালামিদের হেগেসিয়োস 

রচিত সাইও্রীয় গাথা (07৮19) যা প্রকু £পক্ষে ইলয়াডের পো চতুর্থ ও পঞ্চম রচন"চটি 

যথাক্রমে এখিওপিস (:461/10ম5 ) ও উধচুটন, লেখক মিলেসাসের আকডিনোস : ষ্ রচন-টি 

মাইটিলিনের লেদচেস র'চত ছোট ইলিঘাড। এগুলির রচনাকাল সন্থান্কে কিছুই কল ঘায় না, তবে 

সবগু।লই যে ব্বীতীয় দ্বিতীয় শতকের পূর্ব তা প্রার,সের উদ্ধৃতি থেকেই বোবা যায়। 
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করেন যে তিনি ই্যযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবেন না, ষতদিন পর্ধস্ত না আগামেম্নন 
তার ক্রোধ প্রশমিত করছেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। (২) এদিকে 
দেবরাজ জিউন আযাকিলিসের মাত দেবী থেটিসের প্ররোচনায় আগামেম্ননকে 
মিথ্যা ম্বপ্রের দারা জানিয়ে দিলেন ষে গ্রীকর! যুদ্ধে জয়লাভ করবে, এবং এে 
উৎসাহিত হয়ে আগ|ষেম্নন পরদিনই যুদ্ছারপ্রের সিদ্ধান্ত করলেন। (৩) ওদিকে 

ট্রোজানর। প্রস্তুত হয়েই ছিল, কিন্তু একট! চুক্তি হল যে রূপবতী হেলেনের 
স্বামিত্ব পারিস ও মেনেলাউমের ব্যক্তিগত ছন্দযুদ্ধের ঘ্বারাই নির্ধারিত হয়ে 

ষাবে। ছন্দযুদ্ধে প্যারিস পরাজিত হতে চলেছিল, কিন্তু শেষ প্স্ত দেবী 
আফ্রোদিতির হস্তক্ষেপে সে সেষাত্রা রক্ষা পেল। (৪) ইত্যবসরে ট্রোঙজান 

পক্ষের পান্দারাল মেনেলা উসের প্রতি শরবর্ণণ করে নতুন করে যুদ্ধ শুরু করল 
পূর্ব-ুক্তিকে অগ্রাহ্থ করে এব" (৫) প্রতহ্যু্তরে গ্রীক কীর ডাওমিভি উয়- 
বাহিনীকে এমন প্রবসভাবে আক্রমণ করলেন যে দেবা অ'ফোদিতি এবং দেবতা 
আরেস পর্যন্ত তাতে আহত হলেন । (১) অতঃপর ট্রয় ভরসা হেইুর রণক্ষেতডে 

অবতীর্ণ হলেন এবং (৭) গ্রাকবীর আকূসেব সঙ্গে একট!না যুদ্ধ চালিয়ে 
গেলেন এবং গীকবাহিনী হাহি তাহি রব শপ করল। (৮) এদিকে দেবরাজ 
জিউস এই যুক্ধে দেবত-দের অংশগ্রহণ করতে নিদেধ করলেন এবং বললেন ফে 
এই যুদ্ধ শেষ পাস্ত গ্রাকপ্রেই অগ্থঠলে যাবে। (৯) লণক্ষেত্রে গ্রীকবাহিনী 
পিহু হটছে দেখে আগমেন্নন পালিয়ে যাবার মতলব করলেন, কিন্ত নেস্টর 
তাকে উপদেশ দিলেন আযাকিলেসের সঙ্গে মিটমাট করে নেবার জন্ত | 

(১০) অডি সউস € ডাহুরমি ইত্যবসরে ডোলোন নামক একজন ট্রোজান 

গুপ্তচরকে হত্যা করলেন এন" (১১) অপরদিকে আগামেমনন নিজে প্রচণ্ড রকম 

আহত না হওয়। পর্যন্ত ট্রোানদের ঠেকিয়ে রাখলেন, কিস্ক একে একে যখন 

নাম-করা গ্রাক বারেরা আহত হয়ে ধরাশায়ী হলেন তখন নেস্টর পাত্রোরাসকে 

পাঠালেন আকিনিসকে কোনরকমে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে সম্মত করানোর 

জন্য । (১২) এদকে ট্রোজানবাহিনী হেক্টরের নেতৃত্বে গ্রীক রক্ষণ-ব্যবস্থাকে 

বিপর্বস্থ কবে মূল ঘাটির ভিতর ঢুকে পড়ল এবং (১৩) সেই “'কটপুর্ণ মুখে 
দেবত! পমসেইন্ডনণের প্রেরণাদ্ধ আজাকৃস্-দ্বয় এবং হদোষেনেয়াস প্রাণপণ যুদ্ধ 

করে তাদের ঠেকিয়ে রাখলেন! (১৪) অপরদিকে জিউসপরী দেবী হের! 
দ্রিউদকে মার়ানুমে আস্ছপ্র রেখে পসেইডনকে গ্রীকবাহিনীকে সাহাধ্য করার 
হ্বযোগ করে দিলেন। (১৫) পক্ষান্তরে দেবতা আযাপোলে! হেক্টরের মধ্যে নৃতন 
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শক্তির সঞ্চার করলেন এবং ট্রোজানরা গ্রীকদের তাড়া করে সমূদ্রের তীরে নিয়ে 
গেল। (১৬) গ্রীকদের জাহাজগুলিতে ট্রোজানরা যখন আগুন ধরিয়ে দিচ্ছিল 

সেই সময় পাজ্রোক্লীাসের অনুরোধে আযাকিলিস নিজে রণক্ষেত্রে না এসে নিজ 

বর্মচর্মে পাভ্ঞোক্লানকেই সাজিয়ে দিলেন । তাকে আ্যাকিলিস ভেবে ভুল করে 

ট্রোজানরা রণে ভঙ্গ দিল, কিন্ত বীর হেক্টর শেষ পর্বস্ত পাত্রোক্লাসকে নিহত 

করলেন। (১৭) হেক্টর পাত্রোক্লাসের মৃতদেহ থেকে আযাঁকিলিসের অস্বশস্ 

খুলে নিলেন এবং মেনেলাউন বহু চেষ্টা করে পাত্রোক্লানের মৃতদেহ উদ্ধার 

করলেন। (১৮) প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুতে স্বির থাকতে না পেরে আ্যাকিলিস 

রপক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন (১৯) নতুন অস্ত্বশন্ত্রে সজ্জিত হয়ে এবং প্রতিজ্ঞা 

করলেন যে হেউরকে নিহত না করা পর্ধস্ত তিনি জলগ্রহণ করবেন না। 

(২*) অতঃপর ঘোরতর যে যুদ্ধ শুরু হল তাতে দেবতারাঁও হয় গ্রীক পক্ষে না 
হুয় ট্রয়ের পক্ষে অবতীর্ণ হলেন। আযাকিলিসের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধ শ্বরু হল 

ঈনিয়াসের, তারপর সলিধদোরাসের |. (২১) কিন্তু ভার তুর্বার গতিকে বাধা 

দিতে কেউ পারল না। ট্রযের রক্ষণ-ব্যবস্থা ভেঙে পডল। (২২) সর্বশেষে 

আযাকিলিসের সঙ্গে হেনীরের মুখোমুখি সাক্ষাৎ হল এবং প্রচণ্ড যুদ্ধের পর 
টয়-ভরসা হেক্টর নিহত হলেন । নিহত হেররকে রথের পিছনে বেধে আকিলিস 

উন্মত্ের মত ্রম্নের প্রাচীরের চাবদিক পরিভ্রমণ করলেন । (২৩) ম্বত 

পাত্রোক্কাসের শেষটতা অতঃপর কর! হল এবং (২৪) নিজ মাতা দেবী থোটসের 

অনুরোধে আকিলিস উ্য়ের সমাট বুদ্ধ প্রায়ামের হন্সে হেরীরের মুতদেহ সমর্পণ 

করলেন । হী'লয়াডের এখানেই শেষ । 

অভিসি ইলিয়াডের মত চব্বিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত । তবে বিন্যাসে কিছুটা 

জটিলতা আছে। এই কারণে আমরা এখানে পর পন অধায়গুলির সার 

সংক্ষেপ না করে কাহিনীটির ধারাবাহক বিবরণ দিচ্ছি। $১) উ্য়যুদ্ধ থেকে 

প্রত্যাবনক!লে নিক্পি& ইথাকার সম্রাট অডিসিউসের পত্রী পেনিলোপী 

একদল পা'ণপ্রাথথীর ছারা সবর্দাই বিব্রত এবং (২) এই অসহনীয় পরিবেশ সহ 

করতে ন! পেরে তার পুত্র টেলেমাকাস তার পিতার সন্ধানে সমু দরযাত্রা করেছিল। 
(৩-৪) পিতার সন্ধানে বিঙিন্ন স্বানে পরিভ্রমণ করতে করতে দেবী আথেনীর 
কপায় সে জানতে পারল যে তার মাতার পাণিপ্রার্থীরা তাকে হতা। করার চক্রান্ত 

করেছে । (১৫) তাই সে লুকিয়ে স্বদেশে আবার ফিরে এল এবং তার পিতার 
একান্ত বিশ্বাসভাজন ইউমেউসের গৃহে আশ্রয় নিল । (১) ক্যালিপ সে! নামক 
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একটি পরীর দ্বীপে অডিসিউস দেবতা! পসেইডনের কোপে কার্ধত আবদ্ধ ছিলেন। 

(৫) কিন্তু শেষ পর্যস্ত দেবতা হার্মেসের চেষ্টায় তিনি ক্যালিপসোর নিকট থেকে 

ব্দ্ায় নিয়ে স্ব্দেশাভিমুখে যাত্রা করতে সক্ষম হলেন। পথে পসেইভনের 
চক্রান্তে তার জাহাজডুনি হল এবং অর্বমৃত অবস্থায় তিনি কোনক্রমে রাজ 

আলসিনানের রাজ পৌছাতে পারলেন, এবং সেখানে (৬) রাজকন্তা। 

নাউসিকৃকার চেষ্টায় তার জীবনরক্ষ। হল। (৭) দেবী আথেনীর কপায় তিনি 

সেখানকার রাজা ও রাীর সঙ্গে পরিচিত হলেন । (৮) সেই সন্ধার রাজপ্রাসাদে 

অনুষ্ঠিত একটি ন্োজসভায় যখন টুয়ছের গান গাওয়া হচ্ছিল তখন 

অডিসিউমকে নি:শবে ক্রন্নরত দেখে রাজ! আলহসনাস হার পারচয় জিজ্ঞাসা 

করলেন। (৯-১২) তখন অডিসিউল ভার পরিগয় দিলেন এব রাজার 

অনুরোধে তিনি কাটিপসোর দ্বপে পৌছানো প্স্থ ভার আ্াাডভেঞ্চারসমূহ্র 

বানা দিলেন, কিভাবে সিসেনাসে দল্াদের হাতে ভার বাহাত্ততজম লোক মারা 

য়, কিভাবে তীর। পনুভক্ষককের ছাপে উপ হন, “সগান খেকে কিভাবে 

সাইক্লোপস্দের ছীপে হার হন এবং একট দানবকে 'কভাবে অন্ধ করে দিকে 

পা'লয়ে আসতে সক্ষম হন, কি গাবে মায়া; বনী সাসির পদ থেকে প্রেতের রাজ্জো 
উপস্থিত হন, এই রকম অভন্বম কাই তল? এ ্ড “সউপ একের পর একা বাল যান । 

( ১৩-১৬ ) এখান পেকে বিদায় নিয়ে নানা বিপদ আহতিকম করে শেষ পাস 

অভিসিউস তীর স্বদেশ উঘাকাষ প্রতারন করলেন এব হউমেউসের গৃহে 

হার সঙ্গে তার প্রত্র টেলেমাকাসের সাক্ষা হয়। একভাবে পেনিলোসকে 

পাণিপ্রাথীদের হাত থেকে উদ্দার করা যাবে হত নেয়ে পিতাপুুরর পরামশ চলে। 

( ১৭-২৪ ) এর পরের দ্উনাবলা হচ্ছে পেনিলোপীর সঙ্গে আঅডসউমের ভিক্ষুক: 

বেশে সাক্ষাৎকার , পাণপ্রারিগ্প কক অভিনিউসকে খপমান , পিবাহের 

দ্ন্য পেশিলোগার শঠ (ষে অভডি:নউসের একট পুলাতন ধুতে জা। বোপশ 

করতে পারবে ঘাকেহ তিনি মালাদান করছেন), জান্রাপনে পাণিতারথার্দের 

ব্যর্থতা এব “ধক্ষুকবেশ অভডানউসের সাকলা। পাণগাগাদের সঙ্গে 

অভিনিউসের সু এর পানিশ্রাগুদের মৃত্যু; গিডিসিউস ও পোঁনিলোশীর 

মিলন | 

সেকালের পেশাদার গারুকদের বলা ঠতি পাপসোদোই, পে প্রা্থরে, 

লোকালয়ে বীরগাথ! গেণে বেড়ানোই যাদের পেশা ছিল। এদেরই প্রচ্টঠোয় 

হোমারের কাহিনীগুলি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। স্পার্টায় লাইকার্গাম হোমারের 
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মহাকাব্য আমদানী করেন, এবং ৭৫৩ খ্রষ্পূর্বাকে, অলিম্পিক ক্রীড়ার 
স্থজ্রপাতের ২৩ বছরের মধ্যে, হোমারের কাব্য সমগ্র গ্রীসের জাতীয় সম্পদ হয়ে 
দ্াড়ায়। 

ইতিমধ্যে বহু স্থানে গাত ও কখিত হবার জন্য হোমারের কাব্যের বিশ্ুদ্ধি 
ন৪ হতে থাকে এবং 'তা! পুনরুদ্ধারের চে) শুর হয়। এই বিষয়ে প্রথম উদ্যোগী 

হন সোলোন, এবং তারপর পিসিস্টেটান € ৫৩€ ত্রীঃ পৃঃ) যিনি কবি অনোা- 

ক্রিটাসকে সভাপতি করে হোমারের কাবাসংঘান্থ একটি বোর্ড গঠন 

করেন। 

ইলিয়াড ও অডিসি ছাড়াও আরও কয়েকটি রচনা হোষারের নামে চলে । 

এগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেদযোগ্য, স্থোভমাঁলা য। মোট চৌডিশটি কবিতার . 

সঙ্কলন। এই চো'জ“টির মধ্যে যে পার্সট আয়ন্নে দীর্ঘ সেগুলি পাভথয় ও 

ভেলীঘ আপোলো, হার্জেস, আফ্রোদিছ « ডিমইাকের উদ্দেশে রচিত | বাকি 

উন'ত্রশটি কবিত। 'অপবাপর দেবদেবীর উদ্দেশ্তো রচিত । মভবত এই কব্তভাগুলি 

মহাকাব্য শ্রোতাদের পরিবেশন করার আগে চারণগণ কক পঠিত বা 
হত যে কারণে এগুলিকে 17০0085 ব্লা হয়! মনে হয়) এই চারণ বা 

বাপসোডিস্টরাই ছিলেন এগুলির রচয়িতা! এবং এগুলি হোমরের রচনা বলে 

চালানো হত । যে সকল চারণ বিশেষ কুরে হেং'রের কাবাই গাইতেন 

তাঁদের বল। হত [020911189. 

এগুলি ছাড়। আরও ঘোলটি ছোট কিতা হোমারের রচন। হিলাবে 

প।রচিত। এগুলির সার্মগ্রিক ন'ন এপগ্রামাতা (21707670705 )1 এই 

যোলটি কবিতার মধো ছুটি বিশেষ উদেখযোগা | গুথমটর নাম কামিনোস 

(775155 ) বা ঠিুকারের চুলা? যা আসলে দেবী আধেনীর উন্দেগ্তে রচিত | 
দ্বিতীয় কবিতাটির নাম ইরেসি দনে (16776580%6 ) অথাহ শলের মলা! মনে 

হয় এগুলি 1318801 ১০৮১ পর্যায়হুক্ত। আরও ছুটি রচন। হেমারের 

ন।মের সঙ্গে সংযুক্ত । একটির ন'ম ম'শিতেস (012748:65 ), সব ফা একটি 

ব্ঙ্গকাব্য। কিন্ধ রচনটির কে'ন আঙগত্ব বহম,নে নেই । আবিলে কোন 

( ৩৭৬ খ্রীঃ পৃঃ? এই প্রচনাটির উল্লেখ করছেন । িতীয় ঠছটি হচ্ছে বাত্রা- 

কোর্মুম।কিয়া (06/705700550754), অযাত ব্যাং ও ইছরের যু । আসলে 

এই র$ন।টি ইপিয়াডের একটি প্য'রেডি। হোমারের নামে চজছেও এই এন্থের 

লেখক সন্ভবত পিগ্রেস (718০ ), ধিনি ছিলেন পারস্ত-যুদ্ধধ্যাত কারিয়ার বাণী 
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আর্টেমষিসার ভ্রাতা । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য হোমার নামক আরও একজন 

কাব শ্রীষ্টপৃৰ তৃতীয় শতকে আবিভূতি হয়েছিলেন ।৯ 

৩৪ ক্বেজিওড 

পাতারকুলোস মন্তব্য করে'ছলেন ষে “হোমার ষে তুল করেছিলেন হোসিওড 

তা করেননি, অথাৎ তিনি তার স্বদেশ এবং পিতামাতার নায় উল্লেখ করেছেন” । 

হোমারের পর প্রাচীনত্থের দিক থেকে একমান্ত্র হেসিওডের (981-908 ) 

নামই করা যায়। প্রাচীনক'লের কোন কোন পণ্ডিত হেসিগডকে হোমারের 

পূণবত্তণ বলে দোষণা করোছিলেন । কিন্তু একথা ঠিক নয়। আনুমানিক 

৭৭৬ খ্রীষ্টাককেই হেসিওডের কল বলে মনে কর] যেতে পারে। 

হেসিওড সম্বন্ধে যতদূর জনা যায় তা হচ্ছে যে, তার পিতার নাম দিস 
এবং তার হন্মগ্থান বিওসিয়া। হার পিতা ইওলিয়ার অন্তর্গত কুম! থেকে 

১। আমাদের রামায়ণ-যহাভারতের মতই উলিয়াড ও অডিনর পর প্রকৃত অর্থে আর কোন 

মহাকাবা রচিত হযর়নি। তার কারণ, হোমার কা বেদব্যাসের মত বাক্িবিশেষের নামে চললেও, 

এগুলির পিছনে বিভিন্ন যুগের বছ লেখকের খাতের স্পশ আছে । তবে বাক্কিগতভাবে মহাকাব। 

লেখার প্রচেষ্ট। ভারতের মত প্রীসেও কম হয়নি । পৌনাণিক বীর হেরাব্রেদের বিচিত্র জীবনকথা 

অবলম্বনে অনেকেই মহাকাব্য রচনার চেষ্টা করেছেন । এদের মধো উল্লেখ যাগা হচ্ছেন খীষ্টপূর 

পঞ্চম শতকের পেইসান্দার ও পানিন্লাদেদ, এদের উভয়েরই রচনার নাম হেরাক্রিয়া। হীষটপূর্ব 
পঞ্চম শতকের আরও একজন কৰে, ধার নাম আগ্তিম।কোল, পেবাছিন (78259585 ) নামক একটি 

মহাকাব! রচনা! করেছিলেন, যার কোন নিদর্শন অব বর্তপানে নেই । ওই একই যুগে কিরিলোস 

(জন্ম ৪৭* ধী; পৃঃ) পারদিক দুদ্ধ অবলম্বনে পেগেতল। (2275615) নামক মহাকাবা রচনা 

করেছিলেন । এরপর আর দেড়শ্রে। বছর কোন গ্রীক মহাকাবা রচিত হয়নি । আমুমানণিক ২৬. 

হীষ্টপূর্বান্তে কালিমাকোদ একটি জনপপ্রক্প মাকাবা বচনা করেছিলেন, নাম হেকাতি (77226) 1 

ভার শিক্ক রোডতনর অপোলোনিয়ান জেননের আগ্ডেক্কারলয়হের পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে 

রচনা করেছিদেন আর্গোননিক। (2783745065 ) 1 বীছূপুর তুহীয় শতকের শেষের দিকে ক্রীট 

দ্বেশীর় কবি বিহ্বান্বন মেংসণীয় যুদ্ধ অবলম্বনে দেলোনয়াকা (41655৮/2ত ) নামে একটি মহাকাবা 

রচন1 করেছিলেন ৷ এর পরে নহাকাবোর লন্ধান আবার পাওয়। বাচ্ছে ধ্বীতীর চতুর্ধ শতকে । এই 
সময় শ্রানার কুইন্যোস ইলিয়াডের পরিশিই ভিলাবে চতুর্দশ খণ্ডে পোনপোমেরকা। (20 18070120) 

নানক একটি মহাকানা রচনা কবেন যার বিলয়বস্থ হচ্ছে হেটটরের মৃত্ার পর একীর়দের স্বদেশ 

প্রশ্তাবর্তনের কাহিনী । হ্ীগীয় পঞ্চম শতকে নোক্কেদ নামক এক কবি দেধত। ডাওনিসোসের 
কাহিনীদমুহ অবলম্বনে আটচলিশ থণও রচনা করেছিলেন ডাওনিজিক়্াক] (10995126201 

এরপর আর কোন ষহাকাব্য রচিত হয়দি। 
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বিওসিয়ায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। কোন কারণে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত 

হয়ে যাবার ফলে তিনি নাওপাকটোস-এ চলে অসেন। একটি আকম্মিক 

দুর্ঘটনায় হেমিওডের মৃত্যু হয়। তিনি ও একজন মিলেশয় পথিক একত্রে একটি 

বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন । সেই মিলেশীয় লোকটি কোন কারণে গৃহকর্তার 
মেয়েকে অপমান করায় গৃহকর্তা দুজনকেই নিহত করে । 

এ পর্যস্ত হেসি€ড রঠিত তিনটি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে । প্রথম গ্রন্থটি হচ্ছে 

থিওগোনি (774070%% )। এই গ্রন্থটি প্রাচীন গ্রীক ধর্মবিগ্ধান ও দেবতাদের 

সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্যাবলীর ক্রন্য অত্যান্ত প্রয়োজনীয় । পজেনিয়াস এই গ্রন্থটি 

সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন , এতিহাসিক হেরোডোটাস এই গ্রন্থটি থেকে 

তথ্যা'দ সংগহ করেছেন। থিওগোনি হচ্ছে দেবগণের জন্মবৃত্তান্ত | গ্রন্থের 

শুরু হয়েছে সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীদের বন্দনা দিয়ে। তারপর কবি জগৎ 

সগ্রির কাহিনী বলেছেন । আকাশরূপী ইউরেনাস ৪ পূৃথিবীবূপী গেইয়ার ছন্দ, 

গেইয়। ৪ ভার পুত্র ক্রোনাসের চক্রাস্ এব" ইউরেন:সের নিবীর্করণ, শিশু 

ভিউসের স্থ'ন[ন্রকরণ, প্রমিখিউসের শাশ্থিভোগ, দেবতা ৪ টাইটানদের যুদ্ধ, 
জ্িউসের সঙ্গে দৈতা টাইফোসের যুদ্ধ এইগুলি হচ্ছে থি€গে'নির বিষয়বস্থ । 
এই ওছের প্রোকসংখাা ১২৬০ । 

১. পর্বত? ক'লের গ্রীক সাহিত্যে য! ট্রিলজি ন:ঘে পরিচিত হয়েছিল, তার 

ত্রপাত হেসগডের থিওগোনি থেকেই পাওয়া যায়। এখানে তিনটি 

সমচবিরের কাহনী বঙমান, প্রথমটিন নায়ক ইউরেনাস, ছতীয়টির নায়ক 

তৎপুত্র ঞোনাম এবং ভৃতীয়টির নায়ক তৎংপুত্র ছিটস। প্রতি কাহিনীরই 

বিষয়বন্ত এক, একদিনে পিভ; অপরদিকে মাতা-পত্র. এই ছুই শন্তির সংঘাত 

এবং পরিখাষে দ্বিতীয় শকিটির জয়লাভ। আকাশরূপী ইউরেনান এবং 

পথিবীরূপী গেইয়ার গর্ভে জন্মে'ছল তিনশ্রেণীর জীব টাইটান, সাউরোপ এবং 
হেকাটনচেরি। গেইয়ার সঙ্গে ইউরেনাসের বনিবন1 ছিল না এবং সেই কারণে 

শেইয়! তার পুত্রদের ইউরেনাসের বিরুদ্ধে উত্তোজত করার গুয়াস পেয়েছিল। 

সবকনিষ্ঠ টাইটান ক্রোনাস তার মাতার অনুরোধ রক্ষা করেছিল একটি ধারালো 

কান্দে দিয়ে ইউরেনাপকে নিবীধ করে। পরবতী স্থরের কাহিনীতে আমরা 
দেখি যে এই ক্ষোনাদের সঙ্গে তার পত্ঠী রীহার বনিবনা হয়নি, এবং রীহার 

প্ররোচনায় ভার পুত্র জিউস পিতার বিরুদ্ধে অস্থধারণ করেছে । আবার অনুরূপ 

ঘটনা ঘটেছে জিউসের ক্ষেত্রেও । 



তি 
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হেসিওভের দ্বিতীয় বিখ্যাত রচনা হচ্ছে 'কাজ ও দিন” । এটি তার ছোট 
ভাই পেরসেসকে ( 79:993 ) উদ্দেশ্য করে লেখা ষে তাঁকে ঠকিয়ে পিতৃসম্পত্তি 

দখল করতে চেয়েছিল । উপদেশাত্বক এই গ্রন্থটির মূল বক্তব্য মাগষ তার 
কর্মের দ্বারাই নিজ ভাগ্য গঠন করে। মানুষের বেশির 'ভাগ ছু'খই তার নিজের 

সষ্ট, একথাটা বোঝানোর জন্য তিনি প্যাণ্ডোরা ও মাগষের অধ:পতনের ছুটি 

কা:হনীর উল্লেখ করেছেন । “কাজ'-এর শ্রোকমংখ্যা ৪৯০টি, এব" 1দন'-এর মাত্র 

৭৫টি | এখানে আছ বাদ বাঁক্র সন্ধলন, বুধি, গাহঙ্থ অর্থনাতি এবং 

নৌবিছ্ধ1 সংক্রান্ত অনেক উপদেশ | হেসিওডের এই গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে অতি 

প্রচীন, কেননা পঙজ্েন্যাম লিখেছেন যে তিনি হেংসপ্ডের 'কাজ' নাক 

রচন!টিকে একট সস'র ফলকে উৎকার্ণ দেখেছেন। হোসছড সন্ধে প্রিনি 

লিখেছেন যে তিনিই প্র“ম কুধেকার্ষের মূল নিয়মপ্তানল লিপিবদ্ধ কবোহলেন। 

হেনিওডের ভতীঘ় রটনা হচ্ছে হেরাএসের ডানা । যত মনে হয়, এর 

যূল রচনা'ট লুপ্ত হয়ে গেছে, তার ছারখার পরবতী কানে কোন অসশ) গসম্পন্ 

কবি নৃতন করে এই কাহিনাটি লিখেছিলেন । আনে এটি হলঘাতে বশিত 

'আকিলিসের ঢালের" অক্ষম নার! এখানে হেয়ারেসের পিথাহ ঢালের 

বর্ন। আছে যা 'হফেশ্ান তাকে তৈরা করে দিয়েছিলেন আরসের পুন 

সাইকৃনাসের সঙ্গে কচ করার জন্য । সমগ্র কানা রঃ তনর্ট পে বড । 

প্রথম পর্বে আছে ধিবসে তার নিঙা'সত স্বামীর মদিনা হিসাবে আবকৃমেনার 

আগমন, টেলিবোরানদেল বিরুদ্ধে আমফিতাধোনের অভিধান, ংদ্উসের 

বুণকৌশল ও হেরাক্রেসের জন্ম ছতীয় পর্বে মাছে হেরারেস ও সাইকৃনাসের 

সাক্ষাৎকার এনং হেরাহেদের ঢালের বনা। এবং কিহা্ পরে আট উতমের 

যুদ্ধ, সাইকৃনাদের মৃত্যু ৪ মাধ । এই 

নামে আর৪ কয়েকটি রচন! প্রচলিত আছে । 

হেদিওড নিশ্য়ঠ প্রত জন 

অনেকেই শ্াকে হোমাতের ভুলা জান করতেন | খরায় শিতায় শতকে 
“হোমার ও হে'সঞডের মধো প্রতিযোগত নামে একটি এস্ক বুচত হয় খ। 

থেকে বোকা যাঁর যে দীর্ঘকাল পরেই হেমগডের জনপ্রিরতা ছিল। 

কুইন্টালিয়ান লিখেছেন, “হেসিছুডের উত্থান কদাচিৎ, তীর অনেকটা অংশ 

কেবল নাযষেই ব£মান, তথাপি তিন প্রয়োজনীয় 'অগশান রচনার জন্য 

বিশিষ্টতার় মণ্ডিত) তার দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসনীপ্র মাধুর্য, সাবলীল রচনাভঙ্গী 
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তাকে যথেষ্ট মর্দাদা দিয়েছে |” কিকেরো হেসিওডকে নীতিবাদী বলেছেন এবং 

একথাও বলেছেন ষে, মানুষ যেন হেসিওডের নিকট থেকে এই শিক্ষাই গ্রহণ 

করে যে, “দেবতার! পুণোর পূর্বে মাথার দাম রেখে দিয়েছেন” । ভলটেয়ার 

তার দ'র্ণনিক অ“ভবাঁনে যথার্থ উই বলেছেন যে হেসিএভ বচিত অনেক বাক্াই 

আজ €বচনহূলক ম্বতঃসদ্ধ হয়ে গেছে 1১ 

গ্ীক কাব্যসাহ্ড্য 

একথ। (বখাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে প্রাগানতন গ্রাক কাবতালযূহ 
ঘৰত, এটি । ৯১ রঃ শপ রি পৃ চা ৯. স্ব আআ ০ থেপয় পুবোহিতবের ছারাই রচিত ঠয়েছিল এবং সেপ্তলি হিল চলত দেবদেবী 

৪ আঠার অঞ্চল জনগন | আমলে ১চকা বা যাছকেলিক অগচানসমূহ 

হা না 2:৮১ 4252 0০১ 
থেকে তৈবা হয় 8৮] যা থেকে গড €ঠে দেবদেবা সনাস্থ কাভিনী | এ 

বিয়ে রবাটসন ম্মঘ, জেন হারিমন প্রষ্ঠিতি পাগুতিবর্গ বিল্ভুত আলোচনা 

করেছন, উৎসাহী পাঠকবর্ণ লেগ্তল গড়তে পাদধেন। যাই হোক, গীক 

দেবহদবা পিখযক পাহিনীপগ্চলি এবং পরব কালে সেগুলিরই অন্ুকুণে রচিত 
বারপবালমৃত,। চারণ কবিরা সহ গেছে বেড়াতেন এব এই ক 

র.১ত হত সঙ্গীতের আঙগকে | আহা নহলক এই সঙ্গতিদ্হ অবলগ্কনে 

ই.লগ্রা ৪ অ.ডলিণ হ্যান্স জীঙার মহাকাব্য রচিত হয়েছিল, আবার সেগুলিকে 

অন্ু»্রণ কর ক্ষুততর অসংখ্য মহাকাধা পরবর্তী কালে বডিত হযেছে যেগুলির 

পরচর আনব! ইততিমধো ছুটি পাদটীকান়্ দিয়েছ । 

নহাক:বা থেকে বিশ্দ্ধ। £ল রক বাগীতকবিতর (0০ যা 179 বা 

বাণাধোগে গান করর উপযুক্ ) বিবঙওনের পথে আই গনীয় কবিরা এলেনিয়াক 

(11881৮0) ৪ আইয়ুস্বিক (19001))0) এই ছুটি 1বুশব ধরনের কবিতার 

অজশ নিনশন রেখেছেন । কিন্ত প্রক্কত গীতিক'বতার যথাখ বিকাশ ঘটেছিল 

এশীয় ও ডোরায় কবিদের হাতে । এই গী।তক'বতাগ্ত'লকে বলা হত 

১। হেনিওডের রচন্াবলীর প্রথম মুদ্রণ মিলান শহর পেকে ১3৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল, 

ইংরাজী অনুষাদ নর্ষপ্রধম প্রকাশিত হয়েছিল ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে, অনুব'দক ছিলেন কুক (0০০৮০ )1 

পর্ব কালে হেসওডর রচনাবলীর পুনরংয় অনুবাদ করে"ছলেন যথাক্রমে এলটন ( 616০3 ) 

১৮১৫; ব্যাঙ্কস (13812005) ১৮২৬7 এবং মেয়ার (510) ১৯৭৮ শেষোক অনুবাদকের কাজই 

সর্বাপেক্ষা প্রাযাণা । এ ছাড়া [০০৮ 01855810581 56:$63-এ প্রকাশিত (১৯১৪) এভেলিন 

ছোয়াইটের অনুবাদও এক্ষেতে উল্লেখযোগ্য । 
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219110 9০৩৮ (%8108 শব্টির অর্থ সঙ্গীত )। গ্রীক গীতিকবিতা নিয়ে 

বিশেষ আলোচনার পূর্বে এলেজিয়াক ও আইয়াঙ্বিক কবিতা সম্বন্ধে কিছু বল! 
দরকার । 

ইংরাজীতে 7120 কথাটির বারা শোঁকস্চক কবিতা বোঝায়, কিন্তু আদিতে 
এই শব্ধটি এতট| সংকীর্ণ অর্থে বাবহ্ৃত হত না। এলে:'জয়াক ছন্দে, অর্ধা 

8০11০ সপ্তমাত্রিক বা পঞ্চমাত্রিক ছন্দে, ঘা কিছু রচনা কর! হত তাঁকেই 

বলা হত 77182 । এলেজি লিভীয় এজ 171500$ থেকে উৎপন্ন যার অর্ধ 

বীণ বা অন্বপ কোন বাগ্যযস্ত্ের স্বরলহরী । কিভাবে এব, কেমন করে 

1919৫ ছুঃখবাচক বিষয়সযূহের ঘোতক হল সেকথা বলা খুবই কঠিন। 
পঁগুতদের মতে গ্রীক [)198৮-এর ্রষ্ট। ছিলেন এশয়া মাইনরের অ'ই€নীয়গণ | 

এই ধরনের কবিতার প্রথম সার্ধক র5য়তা ছিলেন এফিসাসের কাঁরনোস 

( 0811)008, ৭০০ খ্রীঃ) পরবতী কালে আটিকার কুরতি ৪স (1১09৭, 

৬০০ শ্রী পৃঃ এবং সোলেন (৬৪০-৫৫সহ্রী: পু) এল।জব পিবয়বন্ধুর মধো সামরিক 

ও রাজনৈতিক আদশসমূহের আমদানী করেন । পরব উপ্লেদযোগা কাদের 

মধ্যে মেগারার গিগেনিস (৫9০ হ্রীঃ পৃঃ) বাগমূলক, কমযূলক এ রাজনৈ তক 

বিবয়বন্ত অবলগ্থনে এলে ব্5ন। করছিলেন । কোলোফেনের মিমনেরমোল 

কামঘূলক এলে,জনমহের রচ ঘতা হিনাবে বিখ্যাত । শাডস্থচক্য এব হিখবাচক 

বিষয়বন্ত অপলগনে প্রধম এলে গজ লেখেন চিওসের সমোনদেস (মত 

৪৬৭ খ্রীঃপৃঃ)। কেলোকফোনের আ.শ্মাকোসের এলেন্জিসঘূহে পাঃগুত্োর স্পর্ণ 

পাওয়া বার। পরবর্তী কালে অর্থাৎ শ্রীগ্পূর্ব ৩** অঙ্গের পর থেকে 
আলেকজান্দ্রিনার এলেভি বিশেদ জন প্রয় হয় এবং এজন্য কাধ বানোকেস বিশেষ 

কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন । এ ছাঁড়। প্রাগন এলে রচয়তাদের মধো কসের 

ফিলেতেস (7911669২ )১ কেলোক্ষোনের হারমেসিয়ানাক্স € 11070099005) 

এবং সাইরেনের কান্িমাক্যোসের (08117775099) নাম বিশেম উল্লেখষোগা | 

শেবোক্ত জন বোধ হয় প্রাচান গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ এলে'জ ব5য়িত | 

আইয়ান্বিক কবিতার ও স্থি হয়েছে এশিয়া! মাইনরের আইগনীয়দের হাতে। 

১। কালিনোদের একটি মাহ কবিতা এ পর্যন পাশয়া গেছে যে করিভায় তিশি লিডীয়দের 

বিকস্ধে হদেশনানীকে ঘুদ্ধর জস্ক উংনাহিত করেছেন) এই কবিচাটি সম্পাদনা করেছেন 

এন. বাধ (9517) ১৮৩১ বী্ঠাবে। করি তুখতিওসের পিতার নান আরামাক্লাতোন, জন্মস্থাণ 

আথেঙ্স। খিতীয় যেসেনীর যুদ্ধের বাধার পর ম্পা্ার মনোবল ফিরিয়ে আনার জন্য এই 
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এলোজর মত আইয়াম্বিক কবিতাও মহাকাব্য ও বিশুদ্ধ গীতিকাব্যের মধ্যবর্তী 
একটি পর্যায় স্চিত করে। কোন ঘটনা অথবা কোন দেবতা! ব| বীরের 
কীতিকলাপ বর্ণনার পরিবর্তে আইয়ান্বিক কবিতাসযূহ্নে মাঁনব-মনের বিভিন্ন 

ভাবমযৃহকে ফুটিয়ে তোল! হয় । আইয়াম্বিক ছন্দে রচিত হত বলে এই জাতী 

কবিতাকে আইয়ান্বিক কবিতা বল। হত। আইয়ান্বিক ছন্দের নামকরণ হয়েছে 

'গীক দেবা 820০৩-র (প্যান ও ইকোর কন্ত। ) নামান্ধসারে । কথিত আছে 

নিজ কন্ত। পাসিফোনি প্লুটো কর্ঠক অপন্ৃতা হবার পর দেবী গিটার ষখন 

শোকে ৭ দুঃখে মুহামান হয়ে পডেন তখন এক থে. সীয় কুমারী আইয়াম্ির 

মাহচধধে তিনি কিছুটা শাস্তি পান এবং পুনরায় অন্নভ্ল গ্রহণ করতে শ্তরু 

করেন। এই নিষয়টিকে উপলক্ষ্য করেই প্রাচান গ্রীসে এডমিটারের ভোজ" 

নামক উত্সব প্রাতি বছর করা হত । সেই উত্সবে দলবছগভাবে মে গান গাওয়া 

হত সেগু“ল রচিত হত এ আইয়ান্িক ছন্দে । পরবর্তী কালের কবিদের যধ্যে 

পারে(সের মাকিলোকোম (৭০ খ্রীঃ পৃঃ) আইয়াপ্বিক কবিত: রচনায় বিস্বকর 

কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন । ইন ছিলেন কা'রিনোসের সমহমামরিক, পিতার নাম 

তেলি।সরেম। আকিনোকোসের কবিতাকে পরবতী কালে হোরেস আদর্শ 

হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন । আইয়াস্বক কবিতার পরবতী লেখকগণের মধ্যে 

উন্লেখযোগা হচ্ছেন আনোরগোমেব সিমোনিদেস (31207101095 ০01 +১7001608 ) 

আহধনীয় ক'বকে নেখাপে [নয়ে যাওয়া হয়। ভাবযে কটি কবিতান অবশেষ এখপো আছে 

সেগুলির নাম যথাতমে অভযান (11910), ইউনো ময়! (চ0501018 ) এবং হাহপোখেকাই 

(1792০907981) 1 এই কবিতাগুলির ইংরাজী অন্ববাদছ সবপ্রথম করেছিলেন যণাক্রমে 

পোপহোয়েল (১৭৯২) এবং পাই (১৭৯৫) এবং পরবতী কালে কবি টমাস কাম্পবেল। কবি 

খিওগেনিস মেগারার একটি সম্ান্ত পরবারে জন্মশ্রহণ করেছিলেন । রাজনৈতিক কারদে ভিনি 

ত্বদেশ থেকে নিবাসিত হন। তার বেশির ভাগ কবিভাই সাইক্নাস নামক একজন ঘুবককে 

উদ্দে্ড করে লেখা । তার সম্বন্ধে বিস্বুত আলোচনা করেছেন ভ্ভারিদ্ন 5182:25. 7 17206275 

(১৯*২ গ্রন্থ । কবি মিমনেরমোন সম্বন্ধে বিশদ পরিচয়ের জন্য ভাঞোলনির 21175 

(১৮৮৩) ড্রষ্ট্বা। চিওসের দিমোনিদছেল পারসিক যুদ্ধের সমগ্র অঙ্ষম্্ কবিতা লে দ্বেশবালীকে 

শও্টর বিরুদ্ধে উংসাহিত করেছিলেন। তিন ৫৬বার কবিতা প্রতিযোগিভার জয়ী হয়েছিলেন 

এবং জার প্রেমের কবিতা 'পশডারের চেয়েও বেশী আদৃত ইত, একপা লিখেছেন কুইন্টালিয়ন। ভার 

রচনালমুহ,নবপ্রথম এম্পাদনা করেছিলেন ক্ষেপেইডেউইন ১৮৩৫ বাবে এবং তার 03 কবিতাটি 

পৃথকভাবে সম্পাদনা! করেন এহেরপ্ন ১৮৫৩ ্ীষ্টান্দে। শরীক এলজি ও এলি লেখনদের অন্ত 

থিওুডার বেক রত 20602620710 018৫0 (১৮৮২ ) এবং নি, এম বাওযা রচিত 2৫71 

07662144255 গ্রস্থ্হ বিশেষভাবে প্রষ্ঠবা। 



২২৪ প্রাচীন বিশ্বসাহিতা 

এবং এফেলাপের হিগ্পোনাক্স ( 81950088 )। শেষোক্ত জন কোলিয়াঙ্থোস 

বাস্কাজোন আইয়ান্ষোস বা খগ্ত আইয়াখিক ছন্দের আষ্টা। আসলে তিনি 

আইঘ্াপ্ক ছন্দের সঙ্গে ট্োক ছন্দের মিশ্রণ ঘটিমেছিলেন। এথেলসের 

বিখ্যাত আইন-প্রণেত! সোলোন অঙ্গশ্র আইয়়ান্িক কবিতা রচন! করেছিলেন । 

এ পর্যন্ত তার কবিতাপহৃহের ৫,০০০ লাইন পায়! গেছে। ভার ক।বতার বগ 

অংশ ভিমঞ্ছেনেস ও আরিস্টোটনের র$নায় উঠত হমেছে । কবি হেরোদেস 

বা হেরোন্দান ( ৩০০ শ্রী: পৃ:) একনট বিশেষ ধরনের মাইদ্ান্িক গীতিকবিতার 

স্চন। করে ছলেন। 

গীতকাবোর বিবইনের প্রাানক দু মাবা,মক প্াাগু.ল আইঙনীয় 

কবিদের হাতে পে উঠেছিল । হিস্ক পতিত লিরিক গড়ে এ এএুলীয় 

৪ ডোর ত্ত্দব মবো, কেনন। এই ছুই গা তরই সঙ্গাতের প্রাতি মান'সক 

বক্ষ হলেন তেরবানের 

(1280105) শীর নিবাল হিল লেসহদের মন্রৃতি আ.ন্টস। নগর । 

তিনি নোতমাস (৮95 ১ নামক একট বিবেষ ধরনের গ্ীতকবিতার উপর 

পরীক্ষ।-নির'ক্ষা চালরেহিলেন । নামান হল ম্যপোলোদেবের উদ্দেশ্রে 

রচিত সঙ্গাত। এইপগুল ডোঁরাযদের মধ্যে বিশে জন প্রন হিল । পাইপিয়ান 

আপোলোর উত্সব প্র তবহহ হত ডেল.কতত ঘেথানে এই ঙ্গীতবিল পরবে শত 

হত বাযরের সঙ্গে । তেরপান্পের এই নাযোন সঙ্গাতকে সাতটি ভাগে বিওক 

করেছলেন। ভাব নিঙ্গের রঙনালযহে £হন হহানারের কাবাকে পুরোপুরি 

অন্থনরণ করে'ছলেন | কিন্ধু নদাতের প্রয়োজনে তিন বিভিন্ন পরনের শরের 

প্ররোগ ঘইতে সক্ষম হনেছিলেন | পর্বত কালে নন ধ্বনের নোমোসের 

প্রবর্তন করেছিলেন টেগেয়ার অধিবাসা বোনাস (01608৪)1 এএলায় 

গ্ীতিকবেতার মূল গরট বিনাপের । টেরপান্পেরের পর মাইটলেনের অধিবাসা 

১। আ কলোকোদের কবিতা সন্বন্ধে স্বাপেক। প্রামান্ত রচনা হচ্ছে লাসেরে বাচিত 13 

£120255248707 12812 (১৯৪) আমোহগোনের গিমো নদেসের কবিভাললী সম্পাদন। ও 

অনুবাদ করেছন ওঃয়লেকার (১৮৩৫) এবং মালুন! (১৯**]1 প্রসঙ্গত উ.্রখযোগা হে গ্রীক 

কবিতার ইতিহাদে সিনোনিদেল ছিলেন তিনজন । প্রধম জন ধিনি ছিলেন চিওসের অধিবাসী 

ঠার কথ পূর্বেই বল! হয়েছে । তৃতীয় জন ছিলেন ামোসের দিমোনিদেন ধার রচিউ ১১৮ লাইনের 

একটি কবিতার অংশমাত্র পাওয়া গেছে। করি হিপোনাগ সন্ধে বিশ তথ্যাবলী পেলতসারের 
708 1227028621079600475 204৫6 (১৮৫৫ ) গ্রন্থে দেওয়া আছে । 



শরীক সাহিতা ২২৫ 

কবি আলকিওসের (খ্রীঃ পৃঃ ৬০০ ) হাতে এই ধারাটির পূর্ণতা ঘটে। তাছাড়া 

তার সনকালীন কবি সাফো। ও তৎশিষ্য এরিন্সা এওলীয় গীতিকান্যে অনেক 

নৃতনত্বের আমদানী করেছিলেন। টিওসের আনাক্রে়ন প্রেম ও সুরা নিয়ে 
ছোট ছোট গীতিকাব্য রচন! করেছিলেন য] পরবতী কালে স্কোলিয়! নামে 

পরিচিত হয়েছিল । এ সব কবিরা প্রত্যেকেই ৬৫০ থেকে ৫০০. স্রীষ্টপূর্বাব্দের 

মধো আবিভূতি হয়েছিলেন ।৯ 

(ডাঁদীয় গীতিকবিতার চরিত্র কিছুটা ভিন্রধরনের | এপ্লীঘ গীতিকবিতার 

ধরন ছিল মোটামুটি একই রকম, কিন্ত ডোরীয় গীতিকবিতার মধ্যে বৈচিত্র 

আছে। গ্রীসে অপরাপর অঞ্চলে কনিতান মত ডোরীয় গীতিকবিতাঁও 

ছিল সমনেত সঙ্গীত বা কোরাল লিবিক | এই সমবেতকগে-গাওয়া কবিতা 
গুলি বিভিধনেব ছিল এব প্রতিটি ধরনের নামত ছিল পথক | আমর! 

সেগুলি একে একে আলোচনা! করছি ষহদল স্ণক্ষেপে সম্ভব । (ক পেয়ান্স 

(7১982775-- গ্ীঠক 155707১1956) এগুলি স্মবেত কগে গাপ্য়া হত 

আপোলোদেলেক উদ্দেশে । নাতি এসেছে ঘচিকুংসক দেবতা পিয়ানের নাম 

থেকে সম্ুবহ রোশমু্ির ছন্যা গানগ্চল পানা হত | (খে হপোর্কে। 

মাত। (11517. 7175578115 _-এগ্রলিঞ্ ছল শাপোলোদেবের উদ্দেশ্যে রচিত | 

এই গানগ্রান শাছয়। তত শ্ুতাপহযোগে | বোন হয় আদিতে এগুলি ফাদ 

বিশ্বদ্রমলক হিল পি) ভিম্ন (21705) দেনভাদের উদ্দেশে রি 
শ্যোান্জা | 1৭) প্রেসোদিয়। ১22৮5676 -মাচিং সাবা! রণসঙ্গীত ॥ 

এগুলি সমব্ভিকসে পয হত আাপালোদেবের উদ্দেশে (উ পাধোনয়। 

(7০1706755 দমীয়। সঙ্গীত যা ডে গাইত । (5) ডিথুরাঙ্গম 

(770,77/77708 ১ বত! ভাওনিমোসের উৎসবে এক একটি দল এই সঙ্গীতে 

অং*গ্রহপ করত | ডোরীম় কবিদের মধ্য অনেকেই ডিথ্রাম্বস লিগে 

বিখাত হয়েছেন । এত্দর মধো উত্হখষোগা হচ্ছেন কোরনের আ'রয়ন, 
সন সপ ০ ৯ দাস পপর পাপ পা 

১1 এতরপান্দেরের তি সংকলন, সম্পাদনা ও আলোচ৮ন! করেছেশ 10৬৬ তার 10 

77677715417 14501726626 (১৮৬৯) নামক শ্রন্থে । আলকিওসের জন্ক ইয়াম্বি শ্রিখ র'চভ 

7/৭ 5০789 0 2106850১৯১১), সাফষোর জগ্ত স্েইনারের 52172805276 2591 1016 

(১৯১,), এবং আনাকেয়ন ও তংয়াচত 2%060714-র জগ্য ঘিওডোর বেগঁক রচিত পৃধোক্ 

গ্রন্থ ডষ্টবা। এরিক রচিত 01%7এর লম্পাদন। সবপ্রথম করেছিলেন পেলেগ্রিনো ১৮৯৪ 

খবীষ্টান্দে। 

বি --১৫ 



২২৬ প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য 

হাখ্িওনের লাসোস ও তার শিষ্ব পিন্দার, সিমোনিদেস, বাকাইলিদেস, 
ম্বেলোসের মেলানিনিদেস, সাইথেরার ফিলোকৃমেনোম, মিলেসাসের তিমোথি “স, 

পলিসাইদেন ও তেলেস্জেশ। এদের কথা আমরা পরে আবার বলব। 

ছ) এন্কোমিঘ়া (17729%:89 )- বিজয় উৎসবের শোভাযাত্রার গান? 

(জ) এপিনি,কয়া (12017164 )-ক্রীড়া-প্রতিযে !গিতার বিজয়ীদের সম্মানে যা 

গাওয়া হত; (ঝ এপিখালা ময়া (78011/157)4 )-_বিবাহকলে সমবেতকণ্জে 
যা গাওয়া হত; (4) এ ( 11110:710001) )- বৈবা'হক শোভযাতা 

কালে গীত লুরপের সঙ্গীত) (উ' থেনোই (17670) শোকসঙ্গীত। 

ডোরায় গীতিকবিতার এ ডিও 'ববঃন সক্ষেপে নিয়বপ £ আম্মানক 
৩০ ই্ষ্টপৃরাকে দি? কব ম'লকৃষান (1080৮) স্পাশর তেরপান্দেরের 

আদর্শ অন্ুষারী শীঙকরিতা লিহতে শত কারন । কাকে অন্সরণ করেন 

ভিমেরার শ্েসিকে হোস 1 ৯000২) 1 এবপন আরছন «এ ইবাহঠকোসের 

হাতে ডোরায় লীতিকাথভার অপুর িল্টাশ দুটি পরবতী ছোরায় শী 

কবিদের মধো উল্লেঘমৌগা ছিলেন টিমের বাশাই।তদেস এব সবোপরি 

খিবসের (পন্দাব | বকা 

পিন্দারের অবস্থার ভথব্চ | পরবতী চলখকন্দির পুচনায পিন্দারের প্রা 

লেজ জা বুল জানালা বাতি অবশ? তবাছে। 

যেরূপ এছ্বা নিবেদন ঈপ। কযঙ্থে হা দেছে নন হয় হশ সনাঠ পুধ উঠদরের 

কবি ছিলেন । পিক্ষাক জন্য তত করেছন দিবসে ৫১২ ইগ্ছপুবাছে | 

পরব কলে আকা গর যন বিরছে তন শরেন তখন ঠিন এক্বাবশত 

পলণরর বাছির কোন ক্ষত করবেন শি এরপর অনছে চাঙজন মহলা 

কবির কথ, খাদেন লাস য্থ ছে সুবতিস। কোন, গ্ুকসরা এ 

তেলে মলা এব, সর্ে'পরি শ্টিলেন ভলাই সর িসোকেছেন। এর! পরতোকেই 

প্ৰ গু ছশাগিকনে এগের রওনার খুব 

সাঁমান্ জাবাত আহে। জগ্রপুঃ১৫খ শহঠাক যে চন কবি প্রতিষ্ঠা 

লাভ করতে সমর্ণ হয়েন্ছলেন ভার! ভ০েন কিলো কনেনোস (মহা ৩৮০ খ্রীঃ পৃ) 

এবং ছিযোধি৪ল (সভা ৩৫৭ হা; পা) দালাকসেনোসের ছুটি কাব্য এ 

পর্বন্ত পাচগ্রা গেছে, একটির নান সাভিদোপন 0 05০19৪) খার বিষয়বন্ধ 

একচস্ু পলিফেযোনের সঙ্গে গানাতিয়া নক একটি পরীর প্রেমের কাহনী, 
কে্ঠ যা প্রহুতপক্ষে সাইরাকিউদ্দের একজন খ্বেপাগরী শাসককে ব্যঙ্গ করে 

লেখা, এবং অপরটির নান “ভ্োরঞ্জসভা' ঘ। একটি লঘুরসের কাব্য । তিমোধি ৭» 
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দিধুরা্ষস লিখে বিখ্যাত হয়েছিলেন এবং তিনি ছাড়! আরও যে ছুজন কবির 
নাম, এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভার! হচ্ছেন পলেইদোস ও তেলেন্টেস। তাদের 

কোন কাবা এ পাস্ত পাওয়া যায়নি সামান্য দু-একটি কবিতার টুকরে! ছাড়া। 
৫** থেকে ৩০০ শ্রীষ্টপূর্বাব্ধের মধ্যে গ্রীক কাব্যসাহিত্যের বিকাশের এইট্ুকই 

তথ্য পাওয়া গেছে ।* ূ 

অালেকজান্্ীয় যুগে, অর্থাৎ রীষ্পূ ৩** অব্ের পর থেকে কাব্যসাহিত্যের 
ধারায় অবন তর চিহ্ন সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষেত হয় । এই যুশের উল্লেখযোগ্য 
কবিদের মধ্যে প্রথম হচ্ছেন থিওনক্ষিতোস 1 ৩১৯৫-৩৬৭ খ্রীঃ পৃঃ) তিনি 
গ্রামাজীবনের অপূর্ব চিত্তাবলী কবিতায় কটিদ্ে তলেছেন। ভার কবিতাঁসমহ 
ইভিল (14118) নামে খ্যাত এবং এই ন'নটই পরবতী কালে রাখালী কৰিতী- 

সমৃহের গ্োতক হয়েছে । আলেকছ'ম্ায় ঘুগেব 'ভাবধারার সর্বাপেক্ষা 

উল্লেখষোগ্য প্রতিনিধি £ছলেন কাল্িমাকে স দার কপ। মরা ইতিপূর্বে 
মহাকাব্য ৪ এলোগ্জ প্রনঙ্গে বলেছ | মালেকজাশীয় যুগের অপরাপব 
কবিদের মনো আরাতোস € নিকান্দেরের নত উল্লেখযোগা 1২ 

1 পা ৯৯৯ 

১) এদের রচনা সম্পর্কে বেগুকর পুরোন শা আর্ঠনা । পাপিরাসের উপর খা 

গালকমানের রানার নকল পথন পাওয়া গেছি ১৫ শীল আিওন সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন 

হেবোংঢাটান (১১৩) গং উবাইকোলের কথা লাণহেন ভতছ লও কিকেরেখ এবং ডার রচনা" 

বলীর সম্পাশা কবেছন স্ষোনউডেডহন। ১৮৮৩ শীষ তক । শিন্ন রেবু বছনাবলীর সম্পাদনা করেছেন 

ফেনের (১৮৭৯-৮৩) এবং ভান সন্ধঙ্ধে তিক হপূণ জালা শা পারুযা যবে অমবিদের 27207 (১৮৭৭) 

্রন্থে। বাকাই!লদোলর বহনাক্লীৰ জানান ৪ তনুহাদ কবেছটিজেন ফেস্টা (১৮৮১), জুরেঙ্কা 

(১৮৯৯) এবং তান | কোদার ঢল শিবের পাটি শহাত (৯২২১) ভাব সম্বন্ধে বিশদ 

&শর জন্য গর এহন শুর আত 177): ১1 000৮7777721 বহাহাপক্যন, মবতিস, প্রাক লিল্রা, 

তেলেতিষ্া, (ফেনেকমেনোস, পলেইনোরি, তলা গত তি এনা সম্বদ্ধে পথক পৃথক গাবে 

আলোচিত হয়েছে এমন “কান শ্রশ্থের সন্ধান আন কে সগত পাবনি। 

২। বিগত চাদের কত ভাবুন সম্পকে কিছু কানা যায় না ভার রচনাবলী গন্ধে 

অনুবাদ রেছিলেশ লাম (১৮৮০) এবং কবিতায় হালাতি (2৯৯২7 বং লিষ কো । আনুমানিক 

২৬* স্বীষপূর্বান্ধে টলেমি ফিল, ডেলফম কত ক মালেকজা নাযান প্্তাথাবের সপধাক্ষ নিযুক্ত হন এবং 

প্রকৃত পরিশ্রম করে তিন দেই গ্রন্থাগারের একটি বর্নিত ক উিলগ ১১৭ খাণ্ড রচনা করেন । 

ধার নিজ র5নবলীর মধো কিছু কবিতা যেওপর মরা বিখত হ-স্ফ কোৌমা বেরংননেন ও ভার 

রচিত মহাকাবা হেকাভিয কথা আমর] পুৰেই উত্তেধ পরেও । কাল কোসের হচনাবলীব উংরাজী 

অনুবাদ করেছেন ডড (১৭৫৫), টাইটলার (১৭৯৬) “বং বন (১৮৫৬)! কাজিমাকৌসের 

বয়ঃকনি& সমকালীন ছিলেন আঁরাতোস। তিনি চিলিকায় জঙ্ুগ্রহণ করেছিলেন এবং 
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গ্রীকতৃখণ্ড রোমের অধীনে চলে যাবার পর রোমকগণ গ্রীক সভ্যতাকে 
নিজ্ঞন্ব করে নেয়। কালক্রমে রোমকদের জাতীয় চেতনা বুদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে ল্যাটিন ভাষা! ও সাহিত্যের শ্রবুদ্ধি হছে শুর করে, এবং সেই সঙ্গেই শুরু 

হয় গ্রীক ভাষা ও গ্রীক সাহিত্যের সাধিক অবনতি । রোমক যুগে, অর্থাৎ 
গরষ্টীয় প্রথম শতকের পর থেকে খুব অল্প কবিতাই গ্রীক ভাষায় রচিত হয়েছে। 
দরী্ীয় ছিতীয় শতকের করিদের মধ্যে একজনেরই উল্লেখ পাওয়। ধায় ধিনি 

হচ্ছেন ওপ্লিয়ান (02017) এবং ধার কাব্যগ্রন্থের নাম হালিউতিকা 

(2215851804 ) | ওই একই নামের আরও একজন কবি, ধার জন্মভূমি সিরিয়, 

দ্বিতীয় শতকের শেষের দিকে আবিস্তৃতি হয়েছিলেন । ঠার রচিত, কাবাগ্স্তের 
নাম কাইনেজেতিকা! (07776 )1 তীয় শতকে আমরা জনৈক বাবরি- 

ফ্লোসের উদ্দেখ পাচ্ডি, তিনি ঈশপের গল্প গুরিকে ছন্দে দপদাঁন করেছিলেন । 

তার দুটি গ্রান্থর পাওলি ষপাক্রতম ১৮৩৪ ৭ ১৮৫৭ ত্ীষ্টাব্দে আবিক্কুত হয়েছে । 

চতুর্থ শতকে গ্রীক চার্চের অগ্ঠপ্রেরপায় কিছু বমীয় কনিতা লেগ হয়েছিল । 

আমরা সে কথায় পরে আমি ।- 

শ্ী্ীয় পঞ্চম শতকে আমর! কয়েকজন গাক কবিকে পুনরায় দেখতে পা্ছি | 

প্রথমেই উল্লেখষোগ্য কবি নোগোস (০9008) 1 তিন সপ্গমান্িক ছন্দে 

সেণ্ট জন কথিত শ্রসমাচাব্রে অন্ুবদ করেছিলেন (এর রচিত মহাকাব) 

ডাওনাসয়াকার (10৮75)88. ) কথা আমব! পূর্বেই উল্লেখ করেছি )। 

মিশরের অধিবাপাঁ কবি তাইফিদ্োরোম ৬৯১টি শ্লোকে ইলিয়াম-বিজ্ঞয় নামক 

একটি কাব্য লিখেছিলেন | কবি কোল্লধোস ৩৮৫টি শ্লোকে হেলেন-ধর্মণ 

কাব্য রচনা! করেছিলেন । পঞ্চম শতকের অপর একজন কবি ছিলেন 

ম্যাসিডোনীয় রাঙ্গা! আট্টিগোনান গোনাউাদের চিকিৎসক ডিলেন। চার একটি মাত্র কাবাঠ? 

এ পর্স্থ পাওয়া গেছে, নাম 'নছোমপুলের দ্বিকসমূহ ও আবহাওয়া নিকপণ' | বাবহারিক গুকত 

খাকায় কাবাটি ল্যাটিন অনুদিত হয়েছিল (ইংরাজী অনুবাদ £ লাহ্ব ১৮৪৮, পোসু ১৮৮০, ব্রাউন 

১৮৮৫, প্রিক্স ১৮৯৫ এবং মেক্সার ১৯১)! কবি নিকান্দের গলুগ্ুহণ করেছিলেন কোলোফনে 

১৫* ব্রী্টপূর্বান্ধে। তাঁর একটি কবিতার নাম থেরিয়াকা, বিষয়বস্তু হচ্ছে ব্যাক্তি জীবের কসড় 

থেকে আত্মরক্ষার উপায়, এবং অপর একটি কবিতার নাম 'আলেকসিফার্সাব।, অর্থাৎ খাঞে। 

বিষক্রিয়ার চিকিৎসা! । 

১) ওঙ্সিয়ানের হারিউতিকার প্রথম ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন ডায়াপার ও জোল্স ১৭২২ 

বীজে । বারবিয়োসের রচনাবলীর ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন ডেভিস ঘ প্রকাশিত হয়েছিজ 

১৮** হীষ্টান্দে! 
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মিউমিয়োস। তিনি. হেরে! ও লিয়ান্দারের প্রেমকাহিনী অবলম্বনে একটি 
জনপ্রিয় কাব্যের রচগ্সিত1 হিসাবে খ্যাত হয়েছিলেন ।৯ 

পূর্ব-রোমক সাম্রাজ্যে, ষা বাইজাণ্টাইন সামাজ্য বলে অধিকতর পরিচিত, 

অর্থোডঝ চার্চ বা গ্রীক চার্চের অনুপ্রেরণায় গ্রীক ভাষায় ধর্মযূলক বনু ্রীস্টীয় 

সঙ্গীত রচিত হয়। প্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক থেকেই এই শ্রেণীর রচনাগুলির উদ্ভব 
এবং এই বিষয়ে পুরোধা ছিলেন আলেকজাক্জিয়ার ক্লিমেস্ত এবং সেন্ট 

মেধোদিয়োস। কালক্রমে এই ধমীয় সঙ্গীতগুলি কানোন নামে পরিচিত 

হয়। এই কানোনসযূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রদিক্দম আকাথিন্তোস মাতা 

মেরীর প্রশংসায় রচিত। কানোন রচয়িতাদ্দের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য 

হচ্ছেন দামাস্কাসের জন, জেরুলালেমের কোসমোস এবং জ্ীটের আকাবশপ 

মান্দিয়োস। 

৫॥ শরীক নাটকের কথ 

*ক নাটকের উদ্ছবের সঙ্গে দেবতা! ডাঁ৪নিসোসের নাম জড়িয়ে আছে। 

ডা9নিসোসের উতৎসবসমূহ উপলক্ষে যে ডিথুরাশ্থম নামক কোরাস গাওয়া হত, 

গ্রীক নাটকের বাজ তারই মধো উপ্ন ছিল। আদিতে ভিথুরাম্বস ছিল 

রিচুয়াল-সং বা অন্ষষ্ঠান-গীতি, কালক্রমে ওইগুলির মধ্যে কাহিনী ও সংলাপ 
অন্ুপ্রবিষ্ট হয়। রুমশ পৃথকভাবে অভিনয়েব স্ুত্রপাত ঘটে এবং ডাওনিসোসের 

উৎসব উপলক্ষেই নাটক প্রদর্শনের বীতি গড়ে ওঠে আদিতে গ্রীক নাটক 

কোনো ব্যক্িগত বাপার ছিল না, রাষ্টই নাটকের প্রযোজনা করত। 

ডাওনিসোসের উৎসব চলত তিনদিন ধরে, প্রথম দিন হত সঙ্গীত-প্রতিষোগিতা, 

দ্বিতীয় দিন তিনটি টেট্রালজি (তিনটি কাহিনী ও একটি বাঁড়াত বিষয় বিশিষ্ট 

টান্জেডি ) প্রদশিত হত এবং তৃতীয় দিনে দেখান হত পাঁচটি কমেডি। 
রা পা ৯ এ পাশ 

১। লির়ান্দার ছিল হেলেম্পন্টের আবাইদোস নামক স্থানের একজন মুবক ! তার প্রণগ্িনী 

ফিল হেরো, সে বাস করত লেসবসের একটি নির্জন টাওয়ারে । প্রতিরাত্রে লিয়ান্দার হেলেম্পন্ট 

থেকে সাতার কেটে লেসবসে হাজির হত; থে টাওয়ারে তার প্রণয়িনী বাদ করত সেখানকার 

আলোকে নিশান। করে সে সমুদ্রে কাপ দিত । একছ] ঝড়ের রাত্রে সেই আলো নিভে যায় এবং 

অন্ধকার সমূত্রে নিশানা ঠিক করতে না পেরে হতভাগ' লিয্লান্মার মার! যার । পরদিন প্রভাতে 
ঠিক সেই টাওয়ারের তলায় তার মৃতদেহ পাওয়া বায় । এই দৃশ্য দেখে লিয়ান্দারের প্রপতিনী ছেরো 
টাওয়ার থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মইত্যা করে। 
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নাটাকার ও অভিনেতার রাষ্ট্রের নিকট থেকেই পারিশ্রষিক ( 078016911 ) 

লাভ করতেন। গোড়ার দিকে একজন অভিনেতাই সমগ্র নাটকটিতে অভিনয় 

করতেন এবং যূলত নাটাকার নিজেই হতেন সেই অভিনেতা । এস্াইলাস 
সর্বপ্রথম মঞ্চে দুজন অভিনেতা আমদানী করেন, এবং সফোকরেেস তিনজন । 

প্রথম্ন অভিনেতাকে বলা হত প্রোতাগানশ্েস, (7০4৫005%68 ) দ্বিতীয় 

জনকে বলা হত দয়তেরাগানকেস (451//67000%18165) এবং তৃতীয় 

জনকে বলা হত ত্রিতাগ'নহেস €0:0055168 শি প্রতিটি নাটকে অনৃ।ন 

বারোটি করে কোরাস থাকত, সফোরেস কোরাসের সংখা আর বা.ডয়ে- 

ছিলেন । আদে মাসে পেশাদারা অ“ভনয়ের হগ্টি হয় এবং অনেকের কাছেই 

অভিনয় জীবিকা হয়ে দাড়ায় । প্রথম দিকে গ্রাকমধ্ধের সাজসজ্জা বলতে 

কিছই ছিল ন, তবে আডনেতার বিশেষ ধরনের পোশাক ৪ মুখোশ 

বাবার করতেন ' "প্রপম পেশ্াপার" মধ গডে ওঠে এথেন্সে এব" তারপর গ্লাক 

তৃগ্ডের অন্তত 

গ্রীক নাটক তিন পরকারেব- ট্রাজেডি, কমেডি ৪ সার (14580৮09 ) 

এক ট্রীঙ্জেডির উতৎল আমাদের পরবোনিথিত ডিথুরাগ্থন, এবং বিশেষ করে 

ষেগুলি মআরিএনের রত । ছন্দ কথাটির আক গাগিলের চামভ। । 

সঞ্তবত ট্রাজ্েভিন অর্চিনেতার। ছাঁগচচ্ষল পরিচ্ছদ পরতেন, ৩" থেকেই ওহ. 

রকম নামকরণ হয়েছে প্রপদ ট্াজেডি-লেখক ছিলেন সম্থবত ইকারার 

পেলপিস (19301, ৫55 পাপ: ভাকে অগসরণ করেন কিরিলোদ 

( 000097810: 5» প্রা তনাস (70181-িলি শ্রি হিৎপুঞ আরস্াাস (8718155 ) 

এবং ফর,নিকোস € টি) 00,৭01 পরবত্ণ কাছে এফাহলাস * সফোরে দ 

'িক ভ্্রীজেডির আজিকে রীতিমান পারবহন ঘ্টান। 

কমেডি কথাটি এসেছে 7775৮ থেকে বার অর্থ ড্রাগুনিসোসের আনন্দময় 

শোভাধাত্রা। সম্ভবত মেগারার ভোরীয় অধিবাসীদের মসোই প্রপম কষেডির 

বিকাশ ঘটে। আনুমানিক ৫৮০ গ্রাঞ্ছপূধানদে ভসারিযন (914807%% ) 

আাটিকার় কমেডি” প্রচলন ঘটান এবং মিসিলিতে কখেড আমরধানী 

করেন কোসের এপিকারযোল (1001910900008 )। প্রাচীন কমোড 

নেখকফ্ধের মধ্যে ফোরমোস ( 00077)58) 9 তহাঁশষ্ দিনোলোকোস 

€ 10501061098 ), আযাটিকার কিওনিসে (00195109 ) ৪ মাগনেসের 

( 1158095 ) নাম উল্লেখযোগ্য | এরা প্রত্যেকে ত্রীষ্টপূর্ব বঙ্গ শতকের লোক 
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ছিলেন। প্রাচীন গ্রীক কমেডির একটি বিশেষত্ব হচ্ছে যে তা অনেক সময় 
ব্যক্তিবিশেষকে লমালোচন! করার জন্যও ব্যবহৃত হত। পারপিক যুদ্ধের সময় 

সমগ্র গ্রীসেই কমেভি বিশেষ জনপ্রিয় হয়। গ্রীক নাটকে কমেডির সবাঙ্গীন 
বিকাশ টে ক্রাতেস (0:9৪ ) এবং ঠার বর:কনিষ্ঠ সমকালীন ক্রাতিনোসের 

€ 0:801055) হাতে এবং পরবতী কালে অয়পোলিন (1900০0115) ও 

আরিন্তোফানেসের হাতে । 

গ্রীক নাটকের তৃতু্র ধারাটির নাম সারি! সার (9৮৮) বলতে 

বোঝায় এনশ্রেণীর জাব ধারা ডাঞনিসোসের সঙ্গে থাকত শিবের সঙ্গী ভূত- 

প্রেতের মন। এর! ছিল নরাকুতি, অলস. কামুক ও ছুর্ু্িপরায়ণ। 
ডাগনিসোসেব কা“হনী গুলিতে তাদের কিছু ভূমিকা ছিল এবং সেগ্জলিকে 

পথকৃভাবে এঞ্চে দেখানে হত! ঘুলজ দর্শকদের কিছুট। স্থল ধরনের আনন্দ 

দেবার জন্য5 এই ধরনের নাটকের হষপ্টি, কালক্রমে ঘা টাঙ্জেডির সঙ্গে যুক্ত হয়, 

দর্শককে মাঝে মাঝে একট রিলিঞ দেবার জন্বা। গ্রীক সাহিতো একটিয়াত্রই 

এই জ্বাতীর নাটক টিকে আছে, হা হচ্ছে ইউরি'পদেসের সাইক্কোপস 

€ 0০10) )। 

এস্কাঁই লাসকে গীক ট্রাজেডির জনক বল, হয়, ভিন ছিলেন ইউ- 

ফোরিয়োঁনের পুহ, এদেনের নিকটে এলউসেসে ভার জন্য ৫২৫ তীষ্পৃরান্দে। 

প্রথম জীবনে তিনি ম্যারাথন, সাল্ীমল ও শ্রেটিয়ার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ 

করেছিলেন। প5* বদ্ধব বদুমে তিনি নাটাকারকপে আবিভূতি হন, যাদও 

৪৮৮ খ্রীষ্প্গাকের পণ পর্শগ্থ হিনি ম্বীকিতিলাড করতে পারেননি । ৪৭৬ খ্রীষ্ট- 

পবাঁঁজ তি মিস লতে পাঁজ। হিয়েবোব সভামদ ছিলেন, তারপর তিনি 

এথেন্সে কধে আসেন এবং ভার বযম্নঃকানঞ্গ সমকালীন সফোক্কেমেব প্রথম 

নাটকের সঙ্গে প্রতিযোটিহায় পরাজিত হন। পার অবশ্ত তিনি “নজেকে 

প্রতিচিত করতে সমণ হয়োছলেন। ৪৫৯ শ্ীষ্পূবাব্ে রাজনোতক কারনে তিনি 
এথেন্প পরিত্াাগ করে সাসলিতে ফিরে ধান এবং সেখানে গেলা নামক স্থানে 

আকন্মিক দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়। এক্কাইলাসের নাটকের সংখা ৯০টি, 

সেগুলির মধ্যে ৮১টির নামট্রকু মার বজার 'মাহে। তবে তার সাতটি নাটক 

মোটামুটি অক্ষত অবস্থায় পাওয়া খেছে। 
সফোকেস জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৪৯৫ খ্রীষ্পূর্বান্ধে এথেন্সের [নকট 

কোলোলোস নামক স্বানে। তার পিতার নাম সোফিলোস। অক্পবয়সেই 
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সকোক্রেস ক্রীড়া, সঙ্গীত ও অভিনয়ে নাম করেছিলেন এবং মাত্র সাভাশ বছর 
বয়দে একটি নাট্য-প্রতিযোগিতায় এস্কাইলামকে পরাজিত করেন। তার বন্ধু 
চিওসের আইওনের অনুরোধে তিনি রাজনীতিতে অংশগ্রহণও করেছিলেন। 

৪৪০ খ্ীষটপূর্বাবে এথেন্সের সামোম অভিযানের দশজন সেনাপতির মধ্যে তিনি 
একজন ছিলেন। ৪৩৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি রা্্রীয় কোষাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত 

হয়েছিলেন। এছাড়া তিনি পুরোহিতেরও কাজ করেছেন। এতিহামিক 

হেরোডোটাস তার বন্ধ ছিলেন। সফোরেুসের নাটকের সংখ্যা ১৩০টি, যেগুলির 

মধ্যে ১.০টির নাম আমাদের জ্ঞানা আছে, যদিও এ পর্যস্ত তার ৭টির বেশী 

নাটক পাওয়া ষায়নি। 

ইউরিপিদেমের জন্ম সালামিস ছীপে ১৮০ খ্রীষ্টপৃবাব্দে। তিনি 'দাশনিক 

আনাকৃসাগোরাস ৪ সক্রেটিসের সাহচর্য লাভ করেছিলেন, শিক্ষালাভ 

করেছিলেন তখনকার দিনের “বখ্যাত সফিস্ট প্রোভাগেরাস ৪ প্রোদিকোসের 

কাছে। রাজনীতিতে গ্রহ থাকলে9 তিনি নিক্ষেকে রাজনীতিতে লিগ 

করেননি, তার সময়ের অদ্িকাংশই কেটেছে কার্যত গ্রপ্থাগারে । তিনি ছুবার 

বিবাহ করেছিলেন, কিন্ধু দাম্পত্যজ্জাীবনে শী ছিলেন নু! ২০৯ শ্রা্পৃরান্দে 
তান এখেন্স পরিত্যাগ করে থেস'লিতে গিয়ে বসবাস করেন এবহ এনখানেহ 

৪০৫ খরীষ্টপূর্বাক্ ঠার মৃত্যু হয়। তার রচনার সাধ্য। নিয়ে প€গুতদের মধ্যে 

মতত্দে আছে. কেউ বলেন ৫. কেউ বলেন ৭৮, কেউ বলেন ৯১। এ 

পর্যপ্ত হার ১৮টি নাটক পাওয়া গেছে! 

এঙ্কাইলানের যুগে একটি দীর্ঘ কাহনাকে তিন ভাগে হাগে ভাগ করে 

তিনটি নাটক পৃথকৃভাবে রচন। করার রাতে চিল) এইকপ £ঠন আশ 

বিশিষ্ট নাটকের না ছিল ট্রিলক্ি। কথনো কগনে। এর উপর আরও 

একটি সাতুরি যুক্ত হত যার কলে গঠিত হত টেট্টালভি। এক্কাইলাসের 
অধিকাংশ রচনাই ট্রিলভি শ্রেণাদ্বাক্ত | যেমন ভার পের্সে নাটকটি একটি 

ট্রিলজির মধ্যবর্তী অংশ । এই সিরিজের প্রথমটির নাম ফেনাম এবং তৃতীয়টির 

নাম গ্রকাস পোতনিয়াস । অনশ্য প্রথম € তৃতীয়টির কোন চিজ এ পর্বস্ত পাওয়। 

হায়নি। অন্রন্পভাবে হেপ্চা এপি থেবাম একটি ট্রিলজ্তির সবশেধ অংশ, প্রথম 

ছুটি, অর্থাৎ লেইয়োল ৪ ইডিপান, অবশ্ত শধ নামেই বঠমান | হিকেতিদেস 

নাটকটি ও একটি ট্রিলঙ্গির প্রথম অংশ । 
এবার আমরা এক্কাহিলাসের নাটকগুলির বিষয়বস্ব এবং সেগুলির সঙ্গে 



ত্রীক সাহিত্য ২৩৩ 

একই বিষয়বস্ত নিয়ে লেখা সফোরেস ও ইউরিপিদেসের নাটকগুলি নিয়ে 
একে একে আলোচনা করব। এস্কাইলাসের পের্সে (7826) নাটকটি 

একটি ট্রিলজির মধ্যবর্তী অংশ, বিষিয়বস্ত হচ্ছে সালামিসের যুদ্ধে গ্ীকদের নিকট 

পারমিকদের পরাজয় । নাটকটি শুরু হচ্ছে একটি কোরাস দিয়ে, যা গাইছে 

পারস্যরাজের মভাসদ্গণ। পরবর্তী দৃশ্যে আছে পারশ্যরাজ জারেকূসেসের মাতার 
দুঃস্বপ্র দর্শন। এরপরেই আসছে সালামিসের যুদ্ধে পারমিকদের পরাজদ্বের 
সংবাদ, এবং সর্বশেষে ভগ্রহদয়ে সমাট জারেকসেসের প্রত্যাবর্তন । নাটকটির 

প্রথম অভিনয় হয়েছিল ৪৭২ গ্রাষ্টপূবান্দে। এই নাটকটির উপর ঈষৎ 

পূর্ববর্তী যুগে রচিত ফ্রাইনিকোসের ছুটি নাটকের প্রভাব আছে! একটি 
হচ্ছে মিলেসিউ হালোসিম € মলেসাস অর্ধিকার ) € অপরটি হচ্ছে ফিনিনসে 

( /১706758306 )। 

এক্কাউলাসের দ্বিতীয় নাটকের নাম হিকেতিদেস_(7/%6/5168 ), ল্যাটিনে 

স্পপ্রিকেস, ইতরাজতে সাধায়ান্টস! এটি একটি ট্রিল+জর প্রপম অশ) বাকি 

দুর্ট অংশের নাম যপা কষে এপি €48617015) এব" দানাইদেস (106155765) 

যাঁদ৪ এই ঢুহটি নাটকের কোন চিহ্ছই বয়ানে নেই । স্প্িকেম নাটকের 

বময়বন্ত হচ্ছে আগোৌসে দানাহুস ৪ তার কন্যা্েব সংবর্দন' | দানাবুস ছিলেন 

'মশরের রাজা । ভাব ভাই ভ'গপ্রাম তাকে মিশর থেকে তাভিয়ে দেয়। 

ভার কারণ দানানুসেব পঞ্চাশটি কন্যা ছল এক ইগিগ্তাস তার পঞ্চাশটি পুত্রের 

সঙ্গে এউ পঞ্চাশটি কন্যার বহপূরক ন্বাহ ছেবার চেষ্টা করে । আর্গোসের 

বাজ্জঞা] এই বাপারে উভয়-স কে পুুডন, কেননা দানাযুল ও তার মেয়েদের 

আশ্রয় দিলে ইগিপ্াসের সঙ্গে বুদ্ধ অবঞ্চন্তাবী, পক্ষান্থরে তাদের আশ্রয় ন। 

দিলে দেবতার! ক্বুদ্ধ হবেন । শেধ পর্যদ্থ বিষয়টি ইববেচনার দায়িত্ব দেশবাসীর 
উপরেই গ্যস্থ কর! হয় এবং তারা দাঁনাধুস ৭ ভাব কন্যাদের আশ্রয় দেবার পক্ষেই 

মভামত দেয় | 

১! কাছিনীটির অবশশষ্ট অংশ কচ্ছ এই যে আগোলে গনাধুল আশ্রয় লাভ করায় জুন্ধ 

ইগিপ্তাপ আগোস মাফনণ কবে এব" তাৰ পঞ্চাশটি পুহ বলপৃবক দানাযুসের পধ্চাশটি কল্গাকে 

বিবাহ করে। কুন্ধ দ্ানামুন তখন উর কণ্তাদের আদেশ দেন এয তারা যেন রর বিহানার 

ছুরিকাধাতে তাদের হ্বামী্ের হতা। করে। পঞ্জাশজনের মাধা উনপঞ্চাশজন এই আদেশ পালন 

করে। শুধু একজন, হাইপারমেনব্রা। পিতার আদেশ অমাগ্ধ করে ম্বামী লাইনলেরাপকে নিষ্বে 

পলায়ন করে। 
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এরপর আঙে এ্রস্কাইলাসের অপর বিখাত নাটক প্রমিথিউস ভিংক্তোসের 
(21077647658 7488) কথা । এই নাটকটিও একটি ট্রিলজিয় মধ্যবতা অংশ । 
নাটকের নাষটি তর্জমা করলে ঠ্লাড়ায় “বন্দী গ্রমিথিউস'। এই ট্রিলজির 
প্রথম ও তৃতীয় অংশ দুটির নাম ষথাক্রমে প্রমিথিউস পুরফোরোস ( অগ্নিবাহক 
প্রমিথিউস ) এবং প্রমিপিউস লুওমেনোস (মুক্তিপ্রাপ্ত প্রমিথিউস )। প্রথম ও 
তৃতীয় অংশটি অবশ পা€য়া যাক না। প্রামধিউস ছিলেন একজন টাইটান, 
অর্থাৎ তিনি দেবগো্ঠীর একটি ভিন্নতর শাখায় অবস্থান করতেন । দেবতাদের 

সঙ্গে টাইটানদের সছ্গান ছিল না। শিল্ত তা সবে প্রমিথিউস শ্রন্ধার পাত্র 

ছিলেন এব দেবতান্ান অনেক সময় তার উপনদ্শে মেনে চলতেন। কিন্ত 

দেবরাজ জিউস তাকে হিংসা করতেন । প্রমিখিউসের আরও একটি বৈশিষ্ট্য 

ছিল। তিনি ছিলেন অসাধারণ মানব-প্রেছমক। প্রমিথিউসের পরামর্শেই 
দেবরাজ 'ভ্রউস একটি -যুদ্ধে জয়ী হন। কিন্ত পরে প্রমিণিউস জানতে পারেন 

ষে. দেবরাজ জিউস মানবজাতিকে নমল করে তার জায়গায় অন্য জীব কটির 

চে করছেন । মানব-পরদী প্রামাঘউস এতে ভীষণ দুঃখ পান এবং মাঁনব- 

জাতিকে রক্ষা করার চন্য ভিাঁন তাদ্রে আগুনে ব্যবহার শিগিয়ে দেন। 

আগুনের ব্যবহার শিখে মাধ উন্নততর জাবন্যাত্জায় পদক্ষেপ করা দেবরাজের 

মতল+ ব্যর্থ হয়ে যায় এ্রমিধিউন টালঞ্র গ্রথম অংশের সম্ভাব্য কাহিনী 

বোধ হয় এইটাই ! ফাই হোক, এই অপরাধে প্রমর্থিউসের প্রাত কঠোর শান্ির 

বিধান হয় । ভাকে সমুত্ণের পারে একট পাহাডের উপর শিকল দিয়ে সেধে 

রাথ' হয় । যেহেড প্রমপিউস মর, সেই হেতু তার জন্য এক নির্মম য্থণাধায়ক 

শাল্র বার! কর! হয় । প্রভাত “হন করে ঠার ঘরুতের স্থটি হবে এব একটি 

ঈগল এসে প্রত্যহ তা ভক্ষণ করবে । প্রমিখিউস্র বন্দা জাবনের এই যন্বণাকর 

দিকৃগুলিই গ্রমিধিউস 1শকৃতোল নাটকের বিষয়বস্ত। শেষ পর্যস্ত ষহাবার 

হেরারেস সেই ঈগলটিকে বর্ণ করেন ৪ প্রমিপিউসকে উদ্ধার করেন। 

থেবায় কাহিনাঁচক্র অবলম্বনে এক্কাভলাম একটি ট্রিলজি রচন। করেছিলেন 

বার তৃতীয় অংশটিত শ্ধু পা€য়। যায়। এই নাটকটির নাম হেপ্ত এপি খেবাস, 

(15601650051 76848 )। ল্যাটিনে সেপেম। কন্থা খেবাস! বাংলায় 

তর্জম। করলে গ্রাড়ায় 'থেবেসের বিরুদ্ধে সাত জন' | প্রপম দুটি নাটক 

লেইম্োস এবং ইভিপাসের কোন চিন্ধ বর্তমানে পাওয়া ধায় না| ইডিপাস- 

কাহিনীর দ্বন্ত সফোরেসের রেক। ইডিপাসই (রাজা ইডিপাস) আমাদের 
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একমাত্র স্বল।১ এস্কাইলাদ ইভিপাসের কাহিনীকে কিভাবে এবং কোন্ 
দৃঠিভঙ্গী দ্বারা গ্রহণ করেছিলেন ত1 জানার কোন উপায় নেই। এস্কাইলাদের 

হেঞ্তা এপি থেবাসের বিষয়বস্ত হচ্ছে ইডিপাসের মৃত্যুর পর থেবেসের সিংহাসন 
নিয়ে তার পুত্রদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ । থেবেস নগরের সাতটি ছুয়ারেই যুদ্ধ হয়েছিল 

এবং সপ্তম দুয়ারে ইভিপাসের দুই পুত্র একে অপরকে হত্যা করে । ইডিপাসের 

এক পুত্রের নাম এতিওক্রেম এবং অপর পুঞ্জের নাম পলিনেইসেস। প্রায় অন্তরূপ 

বিষয়বস্তু অবলম্বনে সফোক্েস লধেছিলেন আস্িগোনি (4171270%6 )। 

আন্তিগোনি ছিল ইভিপাসের কন্যা ফে মব্দা তার পিতার সঙ্গে খাকত। 

থেবেসের সিংহাসন নিয়ে ইডপাসের দই প্রজের মধো বিরোধ পুর হলে, 
(পা 

সফোক্লেসের কাতিনী মন্রযায়ী, এক পুত এতিএক্লেসের হাঁছে অপর পত্র 

১। এখানে ইডিপান-কাহিনীটিকে সংক্ষেপে বলা দরকার . থেবেনের মত্াট লেইয়ো'দ 

'দববাণী গুনেছ্িলেন যে তিনি তার পুত্র কর্তৃক নিহত হবেন। ঠার প্ডী আইওকান্তির গে 

উডিপাস জন্মগ্রহণ করলে হাকে বিনই করার কন্যা তার কীচদ্ান পলিবোসকে আঘেশ দেন, কিন্ত 

পলিবোস শিল্চটিকে হত্যা নং করে তাকে নিয়ে কর্রস্তে পালিয়ে যায । অহংপর ইডিপাস যৌবনে 

দপনীত ভয়ে একদা ডেলফির আাপোলোদেবের মন্দিরে গিয়ে নিজের ভবিষৎ সম্বন্ধে এই কথ 

জানতে পারলেন যু তিনি ভার পিহ্গাকে নিহত করবেন ও লিক্ষের মাতাকে বিবাহ করলেন । 

“হনি পলিবোন ও ভার পত্তীকেই নিজের পিতামহ বলে জানতেন, কেই তিনি এক মুহুর্ত 

“বলম্ব না করে কারন পরিতাগ করলেন ভনকাৎ দুভাগা এড়ানোর ছগ্ঠ কিন্তু ভাগাও তার 

লুজ সঙ্গে চলছিল । ঠার আনল পভ সপ্রা 'লইমফোস হথন ছেলফিতে আসছিলেন । কে 

কাকে পথ ছেড়ে দেবে এই শিয়ে বসা হ:5 অকন্পাৎ ইনচপান রণ মাথায় লেইয়োসকে হা 

করে বসলেন! এইভাবে দৈনবাণীর প্রথম অংশ সফল হল । সম্ভবত “টউ হচ্ছে এস্বাউলাসের 

থেবীয় দ্রিলাঙ্গির প্রথম অংশ লেইয়োসের কাহিনী । ভারপর নানা ঘটনাচাঞ্র মধা দিয়ে ইডিপাস 

খেবেসের সম্বাট হলেন এব ঠার সঙ্গে লেইয়োদের বিধব। পত্তী ভার নিক্ষের গর্ভধারিশী আই ১কার্ের 

'ববাহছ হলযার ফলে গার চারটি নস্তান জন্মাল। বকাল কেটে বাবার পর বাপাগটি এন? 

১: এবংতা জানার পর লজ্জায় ও দুঃখে তার গঠধারিণী ওস্থী আইওকান্তি আত্মহতা নরলেন 

এবং ঈডিপাস নিজের চক্ষু হটি নিজেই ংপাটন করলেন এমন একটি অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার 

চব্য যে অপরাধের অন্থ কোন দায়িহই ভার নেই । ভার পুত্রবা ঠাকে থেবেস থেকে তাড়িয়ে দিল । 

এই কাহিনী অবলন্থনেই সফোক্লেসের রাজা ই'ডপাস এবং সম্ভবত এস্কাইলাসের অধুনালুপ্ত 

ইঞ্পাসের বিধয়বন্তর গড়ে উঠেছে । ই(ডিপানের বিড়ম্থিত শেষ-ভীবন সম্বন্ধে বিভিন্র কাহিনী প্রচলিত 

আছে । সফোরেস তাঁর ইডিপান কোলোনোন নাটকে দেখিয়েছেন ষে তার উপর আরোপিত 
পাপের প্রাস়শ্চিত করতে শেষ পধন্ত আপোলোছেবের নির্দেশে ইডিপাসপ কোলোনোসে 

( সক্কোক্রেসের জন্মভূমি) এসে হাজির হন যেখানকার শীতল তুঁমির নীচে তার অভিশগ্ত জীবন মৃত্যুর 

সখা দিয়েই শাস্তির স্পর্শ লাভ করে। 
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পলিনেইসেসের মৃত্যু ঘটে। আস্তিগোনি তখন মৃত ভ্রাতার শেষরত্য সম্পন্ন 
করে। এই অপরাধে আস্তিগোনিকে একটি ঘরে জীবস্ত সমাধি দেওয়া হয়। 
তার বঝাগঞ্ত্ত হোমোন তার মৃতদেহের পাশে নিজেও আত্মহতা। করে। 

ইডিপাসের মৃত্যুর পর থেবেদের সিংহাসনকে কেন্দ করে তার দ্বই পুজ্ের 
বিরোধের কাহিনী নিয়ে নাটাকার ইউরিপিদেসও রচন। করেছিলেন ফিনিসে 

(1১06785826 ) | এস্কাইলাসের থেবীয় কাহিনীচক্র অবলম্বনে রচনাটি আগলে 
একটি টেট্রালজি। চতুথ অংশটি একটি সারি, নাম শ্কিংকস। এই 

রচনাটির কোন নিদ*ন পাওয়। যায় না। 

এস্কাইলাসের অপর িধাত ট্রিলজি হচ্ছে ওরেগেয়া (07851৫% )1 এপানে 

তিনটি নাটকের মাধামে একটি ঘটনা-প্রম্পর। বাক্ত হয়েছে, ফেগুলর নাম 

যথাঞ্মে আগামেমনন (5:05171671515070 ), কায়েফোর (07১92775078 ) এব, 

ইউমেনদেস (877651165 )। পরেশেস-কাহিনীচ্র অবলপ্নে সফ্ষো/ক্স 

ঠা হারিছ ' 0 :75160178 1 এপ ইউারিপিদেস লিখেছিলেন করেন্স, 

ইলেল, ফজেনিয়ার কাহিনা আবলঙ্গছনে গার ছুটি নাচক | আগামেমনন 

ছিলেন এ গ্রীক লাহনান সবাণ্পনায়ক | **ন সদন টয়ধুঙ্ছে বাস 

ছিলেন স্হে সময় ইর সা ক্রাভীহমেনের। এগি্াস নামক «ক সাকির সঙ্গ 

বাভিচারে পু হয় হাগামেরনন রে এলে এর দুজন হা করে আশাকে 

হত্া করে এগ্সাহলাদের আগামেমনন নাটকের এই ঠন্ছে লক্ষি বঘয়বন্ । 

কোয়েফোরি নাটকে আগামেদনানর মুডার পরবতী ধন! বণিত হয়েছে । 

পিভহত্যার প্রতিশোধ হেননার জন্য মাগামেমননের পুত গরেসেস ভার মা 

মায়ের প্রেমিক উভয়কেই হাহা করেন। স্পাঠান মহিলাগল আগামেমননের 

সমাধির উপর মে পাষক ঘঞ্চগান করতেন, এপ সেই উপলক্ষে ধে কোরাস 

গাশুয়া তত, হার নাম কোয়েফোরি ষ! থেকে এই নাটকের নামকরণ হয়েছে | 

গরেন্েস-কাহিনীর শেষ অব ইউমেনিদেস নাটকে বণিত হয়েছে মাতার 

অপরাধে পরেস্দেসের শ্বচার কাহিনা। গ্যাপোলোদেবের উপদেশে হরেশ্েস 

এথেন্সের গণআদালত ব! আরিপ্রপেগাসে আাম্মসমর্পণ করেন। এই বিচারে 

দেবী আধেনী প্রধান বিচারক ছিলেন এব" প্রধান সাক্ষা ছলেন দেবতা 

আযপোলো । বিচারে ওগরেন্ছেমের পক্ষে ও বিপক্ষে ভোটসংখ্য। সমান হয়| 

তখন দেবী মাথেনী ঠার কাহিং ভোটটি ওয়েলেলের পক্ষে দেন যার ফলে 
'গরেছেস নির্দোষ প্রতিপন্ন হন। অন্গরূপ কাহিনী অবলম্বনে ইউরিপিগেসের 
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' ওরেস্তেস নাটকও গড়ে উঠেছে। সফোরেস ও ইউরিপিদদেসের ইলেক্ত | 
নাটকের নায়িকা আগামেম্নের কন্যা ইলেন্ত;1 খিনি ভ্রাতা ও.রস্থেসকে 
পিতৃহস্তার হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন এবং পরে €ুরেন্টেসকে পিতৃহত্যার 
প্রতিশোধ নিতে সাহায্য করেছিলেন । ইফিজেনিয়। ছিলেন আগামেম্ননের 
অপর এক কন্ঠা এবং.«রেস্দেসের ভগিনী ধার কাহিনী অবলম্বনে ইউরিপিদেস 
ছুটি নাটক লিখেছিলেন । গ্রীক নৌবাহিনী যখন ট্রয়ের অভিমুখে যাত্র। 
করেছিল তখন দেবী মার্টেমিস হাওয়! বন্ধ করে সব জাহাজের গতি রুদ্ধ 
করে দেন। আগামেম্ননের প্রতিজ্ঞা ছিল ষে সবচেয়ে সকটপর্ণ মুহূর্তে তাঁর 
সর্বাধিক প্রিয়ঙ্গনকে তিনি দেবীর উন্দেশ্তো বলি দেবেন । গ্রীক নৌবহর 
বেজ্জায়গার় আটকে পড়লে মেনেলাস আগামেমননকে প্রতিজ্ঞার কথ! স্মরণ 
করিয়ে দেন, এব" তার কন্তা ইফিজেনিয়াকে বলি দেওয়ানোর জন্য চাপ 
দিতে থাকেন। ভখন বাধ্য হয়ে আগামেম্নন আকিলিসের সঙ্গে বিষে দেবার 
নাম করে ইফ্জিনিয়াকে আউলিস নামক স্থানে নিয়ে আসেন। এই কাহিনী 
অবলম্বনে ইউরিপিদেসের প্রথম নাটকটি রচিত হয়েছে যাঁব নাম আউলিসে 
ইফিক্ছেনিয়! | যখন পুরোহিতের নিদেশে ইফিজেনিয়াকে বলি দ্বোর ৬৬১ 
নিয়ে যাওয়। হয়, দেবী আটেমিস বলি দেবার স্থানে একটি হরিণ রেখে 
উফিজেনিয়াকে |নয়ে শ্ম্যপথে তৌজি (বঙমান কিমিয়া ) নামক স্থানে চলে 
ফান, এবং সেখানে ইঞ্জে'নয়া দেবীর পুরোতানী হয়ে থাকেন । দীর্ঘকাল 
পরে ইফিজেনিয়ার ভাই গরেছেস দৈবাদেশ প্রাপ্ত হয়ে দ্বৌ আটেমিসের মৃতি আনার জন্ত তৌরিতে যান। নিয়ম ছিল যে কোন বহিরাগত তৌরিতে 
গেলে তাকে দেবীর সামনে বলি চেওয়া হবে| এরেস্েসকেও বলি দেবার জন্বা 
নিয়ে আসা হয়। সেই সময় হ্বাতা ভগ্ন'র নাটকীয় পাক্ষাৎকার ঘটে এবং শেষ 
পর্বস্ত পদবীর কাঠের মুতি নিয়ে দুজনেই শ্রীসে চলে আসে, ফা ছ্িত+য় নাটকটির 
কাহিনীর উৎদ। 

উযযুদ্ধ সংক্রান্ত কয়েকটি কাহিনীও শরীক ট্রাজেন্ডর বিষয়বন্ত হয়েছে । 
সফোকেসের আজাকৃস (462) 44808) 1897 ) নাটকে উয়যু্ছের অন্ততম বার 
সেনাপতি বড় আজাকৃসের জীবনের বিষাদময় পরিণতির কথা বল! হয়েছে। 
দেবী খেোটিস উ়ূদ্ধে শ্রীকবাহিনীর শ্ে্ঠ যোগ্ছাকে আযাকিলিসের বর্ষ ও 
অন্রশস্্ পুরস্কার দেবেন ঘোষণ। করেছিলেন, এবং স্ভায়ত তা আজাকৃসেরই 
প্রাপ্য ছিল, কিন্তু তাকে না দিয়ে তা অডিসিউসকেই দেওয়া হয়। সেই. 
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ক্ষোভে শেষ পর্যস্ত আজাকৃস আত্মহত্যা করেছিলেন। ফিলোকৃতেতেন 
(278106616$ ) আখ্যানাটির নাট্যরূপদান এস্কাইলাস, সফোরেস ও ইউরিপিদেস 
তিনজনেই করেছিলেন, তবে এস্কাইলাসের নাটকটি বহুদদেন পূর্বেই অবলুপ 
হয়েছে। ফিলোকৃতেতেস ছিলেন এটার অন্তর্গত মালিয়দের রাঁজ। পিয়াসের পুত্র 

ধিনি উত্তরাধিকারস্যত্রে হেরারেসের ধন্থশের পেয়েছিলেন। উউ্য়ের বিরচ্ধে 
যুদ্ধের সাতটি জাহাজের তিনি ছিলেন অধিনায়ক । কিন্তু যাত্রাপথে তিনি 
লেমনস নামক স্থানে সর্পনষ্ট হন এবং সেই ক্ষতের জন্ত অডিসিউসের নির্দেশে 

ভীকে রোইসি দ্বীপে ফেলে রেখে যাওয়া হয়। সেই ছীপে দীর্ঘ দশ বছর 
তিনি অমহনীয় যন্ত্রণী ভোগ করেন। হেলেনোসের ভবিষাছাদী অশ্ঠযায়ী 

হেরাকেসের তী'র বাণ্তিরেকে ট্রয়-বিজয় অসম্ভব ছিল, এই কারণে দাই€মেদেল 
এবং অডিমিউস ফিলোকৃতেতেসকে ফিরিয়ে আনেন এবং মাগাওন তাকে 
নিরাময় করেন। তীর তীরেই শেষ পরধন্থ প্যারিসের মৃত্যু হয় যার ফলে উ্রয়- 
বিজয় সম্পূর্ণ হয়। টয়ধুদধ সংকান্থ কা'হনা অবলম্বনে ইউরিপিদেস অনেকগুলি 
নাটক লিখেছিলেন । হেকুবা (29-%76, 11675৫ ) নাটকে ইউরিপিদেস টুয়ের 
রাজ প্রায়ামের কন্যার জাবনকাহিনী বর্না করেছেন । শীয়ের পতনের পর 

হেনব। বান্দনী হন এনং লুঠের মাল হিসাবে অন্ডিসিউসের ডাগে পডেন। 
হেকুবার পুত্র প'লশপোরাস থে. সের রা) পলিমেশবের হাতে নিহ হয়েছিল । 
তার প্রতিশোর নিয়েছলেন হেকবা স্বহপ্জে পলিমেশরের চক্ষু ছুটি উৎপাটন 

কবে। অবশ এইজন্য তাকে নহ্মঠাবে শালি দেলয়। হয়েছিল । ইয়মুদ্ধ 
অবলগ্বনে ইউনিপিদেস আরও কয়েকটি নাটক নদে হলেন, সে গুলি হচ্ছে 
শআন্দোমাকে (47127075515, যেখানে উয়তভিবিস। হেই্টকের পতী শান্ছোমাকের 

বিডস্বত জাবনের কা! বলা হয়েছে , হেলেন! 11151788 ", যার বিষয়বস্ 
ইলিয়াডের নায়িকার আ'বনের একটি অধ্যাছ ১? মোষ (75768%5), ঘা এক 

ভাগাহত থে_লীঘু যোচ্ছার কাহনী মে টোহান পক্ষে যুদ্ধ করতে এসে 
ককন্মিকভাবে দাও'মদেন ও অডদউসের হাতে প্রাণ হারয়েছিল ; এবং 

হোনাদেস (%794085 ), ফা টঘনগর পবংসের পরবর্তী কালের কাহিনী 
ন্সণলশ্বনে র:চত 

হেরাঙেস-কাহিনাঞফ অবনদ্বনে লকোরেশ র।চত একটি এবং ইউরিপিদেস 
রচিত দুটি নাক পাওয়া গেছে । লকফোধেসের এাকেনিয়ে € 72016017506 ) 

হেরারেসের মুত্র কাছিনী অবলঙ্গনে রচিত। দেবরাজ দ্িউল ঘোষণ। 
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করেছিলেন ঘষে পেসিওসের জনৈক বংশধর পৃথিবীর অধিপতি হবে। সেই 
বংশধর ছিলেন হ্থেরাকরেস। কিন্তু জিউস-পত্রী হেরা ঈর্ধান্বিত হয়ে পেপসি ওস- 

বংশীয় অপর একজনের জন্ম তাড়াতাড়ি ঘটিয়ে দেন। সে হচ্ছে ইউরেস্থিওস। 

ক্িউস-কধিত সৌভাগ্য অতঃপর তারই উপর বধিত হল এবং হেরারেস 
ভাগ্যের দোষে তারই দাস হয়ে রইলেন। এই ইউরেস্িওস হেরাক্রেসকে 

অতাস্ত ঈর্ধা করত এবং তার আহ্গব খেয়াল মেটানোর জন্য হেরাক্রেসকে 
পরপর বারোটি বিপৎসন্কুল আ্যাডভেঞ্কার করতে হয়। তার বাঁরত্বের এই সব 

নিদর্শন দেখে, বিশেষ করে তার কীতির দ্বার! খ্যাতির অধিকারী হওয়া 

দেখে, দেবী হেরা ধিকতর ভুদ্ধ হয়ে তার উপর নানাভাবে পীড়ন করতে শ্তরু 
করেন। পরিণামে শেষ পর্ণন্ত হেরাকেস পাগল হয়ে যান। উন্নত অবস্থায় 

ছিনি তার পতী মেগাশার গঞ্জাত “তনটি সন্তানকে হতা। করেছিলেন ষে 

কাহিনী অবলম্বনে ইউবিপিদেদ উন্মনু গার হেরাকেস" নামক নাটকটি রচনা 

করেছিলেন । হেরাক্লেসের কাহিনী মনলম্গনে ভার দ্বিতীয় নাউক খ্রোক্রিদির 

( 717774176% ) বিষ্য়বন্ধ আদেন্সেব দেমোদোন কতক হউরেস্থিসের প্রতি- 

হি'সার হাত বেকে হেহাকেপের বংশপরদের রক্ষার ঘটনা । 

হইউরিপদেসের নাটকে ত্রীক পুরাণের আরও কয়েকটি কাহিনী স্কান 

পেমেছে। থিসিউস-কা হনীচক্ অবলম্বনে তীর র'চহ সাপএপ্রয়াস্থসের বিষয়- 

বন্ত হচ্ছে, রাঙা খিপিউসের নিকট সাতজন নিহত বারের মাতাদদের আকুল 

আবেদন, যাতে তাদের ফপাযোগা থ্ান্থাই্টঃকয়। সম্পন্ন করা হয় । হিপপো- 

লাইতাঁন নাটকের নানক প্রাঙ্থা দি'নউতসব পহ, ঘে তার সত্মা ফিদার প্রেষ 

প্রত্যাখ্যান করেছল। প্রশ্যাধ্যাতা ফি খঘসউস্রে নিকট অভিযোগ করে 

যে হিপপোলাহভাম তাঁকে ধণ কবার চেষ্টা করেছে। এতে সুপিত হক্ব 

পিসউস হিপপোশাইতীসকে খতম করার জন্য তার পিতা দেবতা পস্ইিডনের 

সাহায্য চাঁন এবং পমেইডন একটি উন্মত্ত বুষের ছারা তাকে হত্যা করান। 

এই ঘটনার পর ফ্্রার যনে অহতাপ আমে এবং সেও আত্মহতা! করে। 

ইউরপিদেসের মিদয়। নাউকটি একটি প্রাতশোধের কাহিনী এবং এই 

কা.হনীবুও উতৎপ স্ত্রীক পুরাখ। ঈননের পুত জেসন ইয়া দ্বীপ থেকে সেখানকার 
রাঁঙ্জকন্য। মিদিয়াকে বিবাহ করে নিয়ে এসেছিল । দশ ব্ছর সখী দাম্পত্য 

জীবন যাপন করার পর হেলন ক্রেয়নের কন্তা কেরুসাকে বিবাহ করতে ই'জুক 
হয় তখন মিধিয়া জেমনের নবব্বাহিত বধুকে একটি বিষাক পরি 
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পাঠিয়ে দেয়, যা পরিধান করে তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হয়। এরপর মিদিয়া 

তার বিশ্বাসহস্তা হ্বামীর উুরসজাত নিজের ছুই পুত্রকে হত্যা করে দেশাস্তরে 

চলে যায়। ইউরিপিদেসের অপর নাটক বাক্কি-র (189০005 ) বিষয়বস্ত হচ্ছে 

থেবেসে ডাওনিসোমের আগমন ও পেনথিওসের হত্যা। পেনথিওস ছিলেন 

থেবেসের রাজা ইডিপাসের মা ও স্ত্রী আইওকান্তির প্রপিতামহ। দেবতা 

ডাওনিসোস খেবেসে এলে সেখানকার নারীরা চিথেরন পাহাড়ে যে মছ্চপানের 

উৎসব শুরু করেছিল তাতে বাধা দেবার জন্য তিনি ছুটে গিয়েছিলেন । কিন্ত 

ভুল করে কোন বন্য পশ্খ মনে করে তাকে তার মা এবং অপরাপর মেয়েরা 

হত্যা করে । আলকেস্তেস (.1168868 ) নাটকে ইউরিপিদেস পেলিয়োসের 

কন্ঠ! আলকেন্ছেসের প্রেম ও আম্মতযাগের কাহিনী বণনা করেছেন। তার 

বিবাহ হয়েছিল ফেরেসের পু আদমেতোসের সঙ্গে। মাকম্মিক ছর্দটনায় 

আদমেতোদসর মৃত্যু হলে আলকেস্টেস তার নিজেব আয় দান করে তাব স্বামীকে 

বীচিয়েছিল । আইন (1:77) নাটকে একটি মতপারত্যাক্ত শিশুর 9ঃখময় 

জীবন এব. পরিশেষে মাতার সঙ্গে ত'র মিলনের কানা বণিত হয়েছে। 

ইউরিপিদেদের সাইক্লোপস গ্রীক সাহিত্যের একমাত্র টিকে-থাক৷ সাতুরি 

নাটক । 

এস্কাইলাদ মানব-প্রেমিক, পিথাগোরায় প্াশীনক মতবাদে বশ্থাসী, 

মানবচরিত্রের বোভন দৈকৃগুদলই তার নাটকে দু উঠেছে । দেবতাদের 

চাঁরহকে ও তিনি মা্গদের মত করে গডেছেন। তবে প্গুতদের মতে তার 

নাটকের গতি কিছুটা ক্লথ | যদ্দ এক্াইলাসকে গ্রীক ট্রাছেভির শ্ষ্টা বল। হয় 

সফোক্রেসের হাতে হ? পূর্ণ ত! লাভ করেছিল, একথ। “নংসন্দেহে খল যায়। 

এস্সাইলাস একটি কাহিনীকে ছিনটি নাটকে ব্যক্ত করতেন, সফোক্েস 

এই রীতির পরিবভন সাধন করেছিলেন । মঞ্চরীতির পিকৃ থেকে তান 

এক্কাইলাদের উপর আরও সংযোজন করেছিলেন। কোন কোন পগ্ডিতের 

মতে রসলগীতে সফোকুস আরও বেশী সার্ক। পক্ষান্থরে, উরিপিদেলের 

নাটকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ষে তার প্রতিটি নাটকেরই স্বর বিভিন্ন : করুণ রস 

স্ষহিতে ইউরিপিদেস এস্কাইলা ও সফোরেসকে ছাড়িয়ে গেছেন। ধর্মীয় 

আদর্শের দিক থেকে এস্কাইলাস ও মফোঞ্জেসের থেকে ভার মনোভাব ছিল পৃথকৃ। 

সার চোখে দেবতার! মোটেই উচ্চ পর্যায়ের জীব নয়, বরং নৈতিক শক্ুকে তার! 

মাঁচষের নীচে । মেয়েদের প্রতিও তীর দৃষ্টিভঙ্গী উদ্দার ছিল না, বরং তাঁকে 
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নারী-বিদ্েধী বলা যাত়্। পুরাণ থেকে তিনি সেই সব কাহিনীই' বেছে 
নিয়েছিলেন, যে সব কাহিনীতে মেয়েদের চরিত্রের খারাপ দিকৃটাই বেণী গ্রকট। 
ইউরিপিদেস মঞ্চসজ্জায় বাহুলা পছন্দ করতেন না, এবং মঞ্চকে বর্ণাঢ্য করে 
তোলাও ছিল তার আঘর্শ বিরুদ্ধ। তার চরিন্রগুলির কেউই সাধারণতার 
উপরে উঠতে পারেনি ; মহৎ ভাবের চেয়ে জাগতিক জ্ঞানই তাঁর নাটকে প্রাধান্ত 
পেয়েছে বেশি। এই সব মিলিয়ে এস্কাইলাস ও সফোরেসের সঙ্গে ইউরিপিদেসের 
পার্থক্য অনেকখানি ।১ 

গ্রীক কমেডির উৎপত্তির কথা আমরা আগেই বলেছি। গ্রীক ট্রাজেডি 
বলতে যেমন এস্বাইলাস-সফোরেস-ইউরিপিদেস এই তিনজন নাট্যকারকেই 
বোঝায়, সেই রকম কমেডির ক্ষেত্রেও ঘে তিনজনকে একসঙ্গে বোঝায় তার! 
হচ্ছেন ক্রাতিনোষ, ইউপোলিস ও আরিশ্তোফানেস। 

শেষোক্ত জনই স্থায়ী কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। 

ক্রাতিনোসের জন্ম ৫২৭ খ্রীষটপূর্বান্দে, মৃত্যু ৪২৩ শ্রীষ্টপূর্বাব্ধে। তিনি একুশটি 
নাটক রচনা করেছিলেন, এবং পুরস্কার পেয়েছিলেন নয়বার। তিনি শেষ 
পুরষ্কার লাভ করেন আরিস্তোফানেসের লেখা নেফেলাই (4607518$ ) 
নাটককে পরাজিত করে'। তার শ্রেষ্ঠ রচনা হচ্ছে পাইতিনে (৮: ) যার 

বাংলা তরজমা করলে দীড়ায় “মগ্ভভাণ্'। এই নাটকে তিনি নিজেকে একটি 

পাড় মাতালরূপে চিত্রিত করেছেন। তার হান্তরসের মধ্যে আছে বুদ্ধির দীপ্তি 
যদিও তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে তীব্র শ্লেষ। রান্নীতির উপর লেখ! তার 
নাটকগুলি নামেই বতমান। 

ইউপোলিসের জন্ম ৪৪৬ গ্রীষ্পূবাৰে, মৃত্যু পেলোপনেশীয় যুক্ষকালে। মাত্র 
সতের বছর বয়সেই তিনি নাট্যকার হিসাবে আবিস্ৃতি হন এবং সাতবার 

কিস্ত এদের মধ্যে 

১। এন্কাইলান, সফ্াকেন ও ইটরিপিঘেমের সামগ্রিক অনুদিত সংকলনের জন্ত গ্রান ও 
ল্াযাটিমোর কৃত ০০1770166 0162 274864165 (১৭২৯) ডর্টবা। পৃথক্ পৃথক ভাবে এক্কাইলাসের 

নাটকগুলির ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন মিলষ্যান ও ব্রাউনিং, মোরসেড, গিলবার্ট মারে, 

ট্রেতেলান ও কুকস্ন এবং তার সাতটি নাউকেরই একত্র অন্থবাদ করেছেন লেউইন ক্যাম্পবেল ও 
হ্ডআলম দষ্পতি | সফোকেেসের জস্ত জেব অনুদিত 216 779822265০7 507০0165 (১৯০৫) 

সরষ্টসা। এছাড়। [১০৫১ 01888128) 9৫1£5-এ এদের রচনাবলীর মূল সহ অনুবাঘ প্রকাশিত 

ইয়েছে (১৯১২-১৩)। বিক্ষিপ্ত ও খণ্ডিত অশসমূহ 77287005 0৫৫০০ তা 

(১৯২৬) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। 

বি--১৩ 
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পুরস্কার লাভ করেন। কথিত আছে, স্বৈরাচারী শাসক অলকিবিয়াডেস তাঁকে 
হত্যা করান, কেননা ইউপোলিস একটি নাটকে তাকে ব্যঙ্গ করেছিলেন। তার 
পনেরটি নাটজের নাম ও কিছু কিছু অংশ পাওয়া গেছে। প্রাচীন লেখকেরা 
তদের রচনায় ইউপোলিসের কল্পনার এইখর্য, মাভ্াজান ও দেশপ্রেমের প্রশংসা 
করেছেন। আরিক্োফানেসের মত তিনিও তৎকালীন দুর্নাতি ও অধঃপতনের 
বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন । 

'আরিস্তোফানেস ছিলেন শ্রীক কমেডির সম্রাট । জন্ম ৪৪9 শ্রীষটপূর্বান্দ, মৃত 
৩৮৮ ্বীষ্টপূবাব্ধ। কথিত আছে, তিনি মোট চুয়াপ্লিশটি নাটক রচন! করেছিলেন, 

কিন্ত এ পর্বস্থ তার মাহ এগারোখানি নাটক পাওয়া গেছে । বিষয়বন্ধ অন্তষায়ী 

আ.রস্টোকানেসের নাটক গুলিকে পাচ ভাগে 'বভক্ত করা হয়। প্রথম তশ্রণীতে 

পড়ে পৌরাণিক. প্রহমন ও প্যারোডি । এই ধরনের ছুটি রচনার উল্লে পাওয়। 

গেছে, প্দালোস (1)7870108 ) ও দাঁনাইদেল (9 71258), কিন্ত নাটক 

ছুটির কোন অস্িত্ব বতমানে নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীর র5নাগুলিকে 090093168 

91 ম80০5 বলে চিহৃত করা হয্সেছে। এই পর্যায়ে ষে ছুটি নাটককে ফেলা হয় 

সেগ্রাল হচ্ছে গেরাস ( 67০৪ ) এবং গরনিথেস (0.6 )। প্রথম 

নাটকটির বাংল! অর্থ করলে দাড়ায় বৃদ্ধ বয়স" | এই শাটক-্টও লুপ্ু হয়েছে। 

দ্বিতীয় নাটকটির, অর্থাৎ ওর/নথেস-এর, উত্রাজী নাম দি বাস। এটি 

আরিস্বোফানেসের যষ্ঠ নাটক ষা দর্মপ্রথম ষঞ্চস্থ হয়েছিল ৪১৪ খ্রীষ্টাবে। 

অনেকে এই নাইকটিকেই তার লাঁশ্রে্ঠ নাটক বলে যনে করেন। রঙ্গরসের 

মাধ্যমে নাটাকার এখানে আথেন্সের সিসিলি অ:ঠ্যানের প্রচ্ছদপট একেছেন। 

এরপর 'নাস্ছে ভার সামাজিক নাউকগুগলর কথা। এই প্রসঙ্গে গুথমেই 

উল্লেখযোগা নেফেলাই ( 8086055 ), ইংরাজী নাম বাাউডস্। রচনাকাল 

৪২৩ গ্রীষ্টপৃবাক | এটি আরিশ্ছেকানেসের তৃতীয় নাটক এবং তার নিষ্ধের 

বিবেচনায় সর্দশ্রে্ঠ, যদিও ফ্রাতিনোসের একটি নাটকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় 

এই নাউকটি বিশেষ জবিধ| করতে পারেনি । নেফেলাই নাউকে মফিস্ট নামক 

দাশনিক শ্রেীর শিক্ষাদান-পদ্ধত্তির উপর তীব্র আ মণ চালানো হয়েছে এবং 

নাটকের নাগ্রক সক্কেটিসকে বিদ্রপ করা হয়েছে। সামাজিক ' সমস্তাবলীর 
উপর রচিত আরিস্তোকানেসের আরও একটি শ্রেষ্ঠ নাটক হচ্ছে স্ফেকেস 

(9%%4858 ), যার ইংরাজী নাম ওয়াম্পস্। এটি আরিস্তোফানেসের চতুর্থ 
নাটক বা রচিত হয়েছিল ৪২২ ত্ীষটপূর্বান্জে। এই নাটকে আধেনীয়দের 
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মামলা-মোকদ্দমা-প্রিয়ভার প্রতি বিদ্রপ করা হয়েছে। নাটকটির ছুটি প্রধান 
চরিত্রের মধ্যে একজন পিতা! ফিলোব্রেয়ন ও আর একজন তার পুত্র বেদিলিক্লেয়ন। 
বিষয়বন্ধ হচ্ছে যে একটি কুকুর ঘর থেকে পনির চুরি করে খেয়েছে এবং সেই 
ঘরে একটি আরদালত বসানো হয়েছে । ফ্রগস জারিন্তোফানেলের অপর একটি 

শ্রেষ্ঠ নাটক । এটি তার নবম রচনা, বিষয়বন্ত হচ্ছে ট্রাজেডি-লেখকদের ব্যর্থতা ! 

দেবতা ডাওনিসোন স্ত্রীক ট্রাঞ্ছেভির মানের অধঃপতন দেখে শেষ পর্যস্ত হেরাক্লেসের 

ছদ্মবেশে নিজ প্রিয় নাট্যকারের সঙ্ধানে মুতের রাজ্যে যাত্রা করলেন এবং 

সেখানে ইউরিপিদেসের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হল। লঘুরসের এই নাটকটির একটি 
চিত্তাকর্ষক দৃশ্ঠ হচ্ছে এস্কাহিলাসের সঙ্গে ইউরিপিদেসের প্রতিযোগিতা । 

আরিস্মোফানেমের অপর একটি সামাজিক স্তাটায়ার হচ্ছে এক্রেসিয়াৎমুপি 

(ভ্র:5168852%596) | এটি ঠার রচিত দশম নাটক যেখানে তিন একটি মাতৃতাস্থিক 

রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার কাল্পনিক চিত্র অঙ্কন করেছেন। সম্ভবত এই নাটকটির 

উপর প্লেটোর মৃতবাদের প্রভাব আছে। এইগুলি ছাড়া আরিস্বোকানেস 

রচিত আরও কয়েকটি সামা জক নাটকের টুকরো টাকরো অংশ পাওয়া যায়, 

যেমন দেইতালেস, “হারাই, লেমনিয়াই, গেরাইতাদেস ইত্যাদি । আরিন্তো- 

ফানেসের চতুথ “্রণীর নাটকগ্ুলি যুদ্ধ সংক্রান্ত রচনা । এই রচনাগুলি তার 

বাস্তব সভিগ্রতা-সগাত, কেন না তান নিজে পেলোপনেশীয় যুদ্ধে অংশ্রগ্রহণ 
করেছিলেন। অিজ্ঞতাই তাকে শাস্থিবাদী করে তুলেছিল। এই পর্যায়ের 
নাটক গুলি হন্ছে আকানিয়ানস, এইরিনি ৪ লুসিঙ্কাতে । তার পঞ্চম শ্রেণীর 

নাটকগুণলর বিষয়বস্তু হচ্ছে রাজনৈতক। এই শ্রেণীর রচনাবলীর মধ্যে 

উল্লেখষোগা হচ্ছে বাবুলোনি এন; হিগ্সি। শেষোক্ত নাটকটির ইংরাজী 

নাম 11৮7 7%10715 যেখানে ক্রিয়নকে প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ করা হয়েছে । 
এইগুলি ছাড়। আরিশ্োফানেসের আরও ছুটি নাটক আছে ঘেগুলিকে 

কোন শ্রেণীতক্ত করা যায় না। একটি হচ্ছে থেস্ষোফো রয়াৎসথসি 

যেখানে ইউরিপিদেসের নারীবিদ্বেষ এবং তার ফলে তার নাকাল হবার 

কৌতুকাবহ কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে । দ্বিতীয়টি হচ্ছে গ্ুতাস। ধনাধিপতি 
এই দেবতা কিভাবে অন্ধত্ব থেকে মুক্তি পেলেন সে কাহিনী এখানে বল! হয়েছে। 

সমসাময়িকতাকে রচনার উপজীব্য করেছিলেন বলেই আরিস্তোফানেসের সায্ট 
কালোভীর্ণ হয়নি।' তবুও মহাজ্ঞানী প্লেটো তার সিম্পোজিয়াম গ্রন্থ 
আরিস্বোফানেস সম্বন্ধে ঘা লিখে গেছেন তা অবশ্তই স্বরশীয়। “বিভাদেবী 
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তার এক চিরস্থায়ী মন্দিরের জন্ত আরিত্তোফানেসের আত্মাকেই বেছে 
নিয়েছিলেন । তার মধ্যে সমহ্িত হয়েছিল ভাব ও কল্পনা ঘা খুব 'অল্ল প্রাচীন 
কবিদের মধ্যেই ছিল। তার স্থতীত্র দৃষ্টি তৎকালীন সমাজের মর্মমূলে 

পৌছেছিল, ষে সমাজ ছিল অজস্র দুর্নীতির আকর। ম্বণ্ের প্রতি ত্বণা॥ এবং 

দেশপ্রেম তার মধ্যে জলম্ত আগ্রহ স্যন্টি করেছিল প্রাকৃ-ম্যারাথন দিনগুলি 

ফিরিয়ে আনতে, এবং এই জন্তই কোন কিছুর পরোয়া না করে, যা কিছু 

মানবতা-বিরোধী তার সবগুলিকেই অন্ধকার থেকে আলোকে নিয়ে এসেছেন ।” 

এর চেয়ে বড় প্রশংসা আর কি হতে পারে? 
আরিস্তোফানেসের পরে রচিত কমেডিগুলিকে 2019919 0০10905 বলা 

হয়। এই যুগের কমেডিকারদের মধ্যে উল্লেখযোগা ছিলেন আস্তিফানেস "9 
আলেকসিন। আসন্তিফানেসের জন্ম ৪০৮ ্রীষ্টপূর্াবে। তিনি থেসালি থেকে 

'মাথেম্সে এসে বসবাদ করেছিলেন, এব: ৭৪ বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন । 

কথিত আছে, তিনি ২৬০টি নাটক রচনা করেছিলেন, ফেগুলির মধ্যে ২*০টি 

নাটকের নামটুকু মাত্র পাওয়া! যায়। এই কারণেই তীর প্রতিভা সম্বন্ধে কিছু 

বল! আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়. তবে তার পরবতঁ যুগের লেখকেরা তাদের 
রচনায় আন্তিফানেসের নাটকের প্রশংসা করেছেন। আলেকৃসিস ৩৯২ খ্রীষ্ট- 

পূর্বান্ে থুরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১০৬ বৎসর পর্যন্ত বেঁচেছিলেন, এবং. 

কখিত আছে, ২৪৫টি নাটক রচনা করেছিলেন । বর্তমানে তার বচনার 

চিহ্নমাত্র নেই । 
্ষটপূর্ব ৩৩* অকের পরবর্তী কমেডিকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন 

দিফিলোস, ফিলেমন এবং মেনান্দার | দিফিলোস ছিলেন সিনোপের অধিবাসী ॥ 

কথিত আছে যে তিনি শতাধিক নাটক রচন৷ করেছিলেন, কিন্ত এ পর্যস্ত তার 

৫০টি নাটকের নামটুকু পাওয়৷ গেছে । পগ্ডিতেরা বলেন যে প্রতাসের কাপিন! 
( 0০88%0) ও রুদেন্স (7%৫%8 ) নাটকছয় দিফিলোসের ছুটি নাটককে 

মডেল করে গড়ে উঠেছে। তেরেল্স তার 477 নাটকে দিফিলোসের থেকে 
কয়েকটি দৃষ্ভ গ্রহণ করেছিলেন। নাট্যকার ফিলেমন ৩১ খ্রীষ্টপূবাষে 
সাইরাকিউজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । তিনি ছিলেন একজন জনপ্রিয় নাট্যকার, 

তাঁর ৯৭টি নাটকের মধ্যে ৫৭টির নাম এ পর্যস্ত পাওয়া গেছে এবং তার রচনার 

কিয়দংশের ল্যাটিন অনুবাদ প্রতাসের রচনায় রক্ষিত আছে। নাট্যকার 
যেনান্দার (74555075 ) আখথেন্সে ৩৪২ এইপূর্বাকে জন্মগ্রহণ করেন। শতাধিক 
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নাটক রচনার কৃতিত্ব তার উপর আরোপ করা হয়েছে, কিন্ত তার একটি নাটকও 
সম্পূর্ণ গাওয়া যায়নি। শুধু পাওয়া গেছে *৩টি রচনার নাম এবং কিছু কিছু 
অংশ ঘা প্রতাস ও তেরেদ্দের কয়েকটি নাটকে অনূদিত অবস্থায় রক্ষিত 
আছে। এ ছাড়া লুসিয়ান এবং আলক্রিয়ন তাদের গ্রন্থে মেনান্দেরের রচনার 
উল্লেখ করেছেন।১ 

৬॥ গ্রীক গনসাহিত্যের সুচন। 
কবিতার মত গণ্যেরও প্রথম বিকাশ হয়েছিল আইগুনীয়দের মধ্যে। প্রথম 

গগ্ভলেখক হিসাবে ধার উল্লেখ পাওয়া যায় তিনি হচ্ছেন সাইরাসের 
ফেরেসাইদেস, যদিও তার রচনার চিহ্নমাত্র নেই। এর পরেই আমে ঈশপের 
কথা ধার [1৩ বা গল্প জগছিখ্যাত। ইনি আসলে ফ্িজিয়ার লোক ছিলেন, 
ক্রীতদাস অবস্থায় গ্রীসে আনীত হয়েছিলেন। শোনা যায়, সক্রেটিস ভার 
বন্দী জীবনের শেষ দিনগুলিতে ঈশপের গল্পগুলিকে পগ্যে অনুবাদের চেষ্টা 
করেছিলেন । ঈশপের গল্পগুলি প্রথম সংকলিত হয় ফালেরামের দেমেত্িয়োসের 
চেষ্টায় ৩** স্রীষপূর্বান্ধে। আযাটিক যুগের গগ্যসাহিত্য মূলত দার্শনিক, 
এতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকদের হাতে গড়ে উঠেছিল। জ্ঞানের ক্ষেত্র বিস্তৃত 
হবার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রীক গগ্যসাহিত্যের ব্যাপক শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল । 

শরীক দার্শনিকদের রচনার মাধ্যমে গন্ভসাহিত্য বহুলাংশে পুষ্ট হয়েছিল। 
এদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখষোগা মিলেসাসের থালেস (মৃত্যু ৫৫০ শ্রীষ্টপূর্বান্ধ ), 
ধিনি ্গলকেই সমস্ত কিছুর উত্তবের আদি কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। তার 

রচনার কেনে চিহ্ছই এখন নেই। পরবর্তী দার্শনিক আনাক্সিমান্দের (মৃত্যু 
৫৪৭ খ্রীষটপূর্বা্ ) জগতের মূল কারণ হিসাবে গরণবজিত এক অনির্বচনীস্ব 
সতাকে নির্দেশ করেছিলেন ঘ! বিপরীতধর্মী ছুটি শক্তির ছারা চালিত। তার 

১। ক্রাতিনোস ও ইউপেংলিদের রচনাবলীর অংশবিশেষ 0০9711০0157 48002 

এারেগতএ (১৮৮০-৮৭ ) প্রন্থে রক্ষিত আছে। এছাড়া ইৈ০:৯০০৫-এর 07567 ০০76৫ 

(১৯৬১) ও £:৫090:7১0-এর ৮7৮০8756745 ০ 46516 0০৫০১ ( ১৯২৭ ) গ্রস্থদ্বয়েও অন্ুবাধ লহ 

এদের রচনাগ্ম নিদর্শন পাওয়া যাবে। আরিস্তোফানেদের নাটকসমূহের ইংরাজী অনুবা 
করেছিলেন রোজা ( ১৯০২-১৬) এবং ওই অনুবাদ [০6৮ 0০1555108] 3৩285" ( ১৯২৪) 

প্রকাশিত সংস্করণে দুল গ্রীকের ল্যাটিন অনুবাদের সঙ্গে স্নিবিষ্ট হয়েছে; পরবতী যুগের 

মাটাকারদের জ্ত ওয়েবায়ের 51%4165 56 112 (7565 001%628 জবা । 
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রচনার মাত্র কয়েকটি লাইন এ পর্যস্ত পাঁওয়া গেছে। তার বয়ংকনিষ্ঠ সমকালীন, 
আনাকিজ্সনেস বাদুকেই জগতের আদি কারণরূপে গণ্য করেছিলেন ঘা বিভিন্ন 
অবস্থায় আঁগ্তন, মেঘ, জল ও মাটিতে ক্ষপাস্তরিত হয় বলেই ছিল ত্তার বিশ্বাস। 

এই দার্শনিকের রচনা এখন লুপ্চ। দার্শনিক হেরাক্লাইতোস (.2597746805.) 

আগুনকেই আদি সতত বলে ঘোষণ। করেছিলেন। আধুনিক দর্শনে যাকে বলে 
হন্বযূলক দৃষ্টিভঙ্গী (701519060 ) হেরাক্লাইতোমন তারই আছি প্রবক্তা । 

আইগনীয় ভাষায় তার লেখা প্রক্কতি তিনখণ্ডে বিভক্ত, রচনার ভাষা! কর্কশ এবং 

রীতিতেও কোন বীধুনি নেই। সামোসের পিথাগোরাস দর্শনকে বাস্থব জীবনের 
ক্ষেত্রে প্রশ্বোগ করার চেষ্টা করেছিলেন। তার রচনার উল্লেখ তার অন্থগামীদের 
লেখার মধ্যে পাওয়া যায়। তীর নামে প্রচলিত “ন্বর্ণাভ বচনসমূহ” তাঁর লেখা! 
নয় বলেই প্গিতর্দের বিশ্বাস। আনাজ্মাগোরাসের জন্ম এশিয়া মাইনরে 
আনুমানিক ৫০০ খ্রাষ্টপৃবাব্দে। তার দর্শনের মূল কথা হচ্ছে যে, এই বিশ্বচরাচর 

গঠিত হয়েছে অগণ্য ধ্বংসহীরন মৌলিক উপাদান দিয়ে, যেগুলিকে গুণগতভাবে 
পৃথক কর! যায় এবং ষেগুলির একের সঙ্গে অন্যের সমন্বয় হয়েছে এক পরম 

শক্তির অব্যক্ত ক্রিয়ায়, যে শত্তিটি বশ্বনিরপেক্ষ হয়ে৪র বর্তষান। 

দেষোক্রিতোসের (70902০88109 ) জন্ম আবভেরায়, আন্মমানিক ৪৬৭ গ্রীষ্ট- 

পূর্বাব্ে। তাকে বস্তাস্ত্রিক দর্শনের জনক বল! হয়। তিনি ছিলেন 

পারষাণবিক ধারণার৪ উদগাতা। প্রোতাগোরাস আবডেরায় জন্মগ্রহণ 

করেছিলেন ৪৮* শ্রীপ্পূর্বাবে । নান্ছিকোর সমর্থনে ভার বিখ্যাত “দেবতাদের 

সন্থান্ধে” শীর্ষক গ্রন্থের জন্য তিনি আঘেন্স থেকে বিভাড়িত হয়েছিলেন। তার 

উক্তি “যানষই সব কিছুর মাপকাঠি” আজ প্রব্চনে পরিণত হয়েছে। গোগিয়াসের 

জন্ুস্থান মিসিলি। তিনি ছিলেন নেতিবাদী দার্শনিক । তার বক্তব্যঃ কোন 

কিছু নেই, যদি কিছু থাকে, তা জানা যাবে ন!, যদি কিছু জান! থাকে, তা বল] ' 
যাবে না। গ্রীষ্টপূর্ব যঠ তকের ভারতীয় দার্শনিক সওয় বেলটুঠিপুত্তের 
মতবাদ হুবহু এই । তার নামে প্রচলিত দুটি রচন1 এপর্বস্ত পাওয়। গেছে, 

'হেলেনের প্রশংসা? এবং 'পালামেদেসের, প্রতি সমর্থন? । মহাজ্ঞানী প্লেটো "৪ 

তৎশিষ্য আরিস্টোটল জন্মগ্রহণ করেছিলেন থাক্রমে ৪২৮ ও ৩৮৪ খ্রীষটপূর্বান্ে। 

এক্দের কথ] আমরা পৃথকৃভাবে আলোচনা করব । এই সব দাশনিকেক্স রচনায় 

গ্রীক গদ্ভলাহিত্য রীতিমত পুষ্ট হয়েছে। 

হিক্কোক্রাতেস ছিলেন গ্রীক চিকিৎসাশাস্তের জনক, অন্স (৪৬, হীপূর্ানে 
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কম স্বীপে । পেলোপনেশীক্ব যুদ্ধের সময় তিনি আথেন্সে ছিলেন, শেষ জীবনে 
বাস করেছেন থেসালিতে। বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার তিনিই ছিলেন প্রবর্টক এবং 

কখিত আছে, চিকিৎসাশাস্ত্-বিষয়ক ২টি গ্রন্থ তিনি রচন1 করেছিলেন। তার 

বিখ্যাত রচনা “চত্রসমূহ? মধ্যযুগ পর্যস্ক বিভিন্ন পণ্ডিতদের ছারা! সম্মানিত হুয়েছে। 

পরবর্তী কালে রোমক এবং আরও পরে আরব পণ্ডিতদের রচনার উপর এই 

গ্রন্থটির অনেক প্রভাব পড়েছে। হিপ্লোক্রাতেস শুধু চিকিৎসাবিগ্কা নিয়েই 
লেখেননি। আবহতত্ব, সাহিত্যতত্ব এবং নৃতত্বেরে উপর তার মৌলিক 

চিন্তাধারার কথা প্রাচীনকালের পণ্ডিতের! উল্লেখ করেছেন। রোমক যুগে 
চিকিৎসাশান্ত্রে দায়োস্কোরিদেস, সোরানোস এবং গালেন চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর 

এবং থিগুন, নিকোমাকোস, দিওফানতোস ও পাঞ্পোস অস্কশাস্ত্বের উপর 
শ্রীকভাষায় মৌলিক গবেষণা করেছিলেন । 

সাহিত্য সম!লোচনা, সাহিতাত, ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্কের উপরও রচনার 

অভাব গ্রীক সাহিত্যে নেই | এ বিষয়ে আরিস্টোট্লকেই পুরোধা বল। ধায়, যদিও 

তার পূর্বে কেউ কেউ এই সব বিষয়ের উপর কিছু কিছু আলোকপাত করেছেন 

( আরিস্টোটল ভ্রষ্টব্য )। আলেকজান্ীয় যুগে জেনোদোতোস ( ২৭৫ ত্রীঃ পৃঃ), 

বাইজানসিয়ামের আরিস্কোফানেন (১৭৫ খ্রীঃ পৃঃ), ক্রাতেস (১৭০ শ্রী; পৃঃ) 

এবং আরিস্কারকোসের (১৫৩ জী: পৃঃ) নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখষোগ্য । এদের 

জীবন সন্বন্ধে কিছু (কছু তথ্য পাওয়া ঘায় বটে. কিন্তু এদের র5নাবলীর তেমন 

কিছু উল্লেখষোগ্য নিদশশন অবশিঞ্ নেই। রোমক যুগে ভ'ষাতত্ব, ব্যাকরণ ও 

অলঙ্কারশান্ত্রে আপোজোনিয়োস দাইস্কোলোস এবং তাঁর পুত্র হেরোদিয়ান, 
এখে নয়োস, স্থোরিয়োম এবং হার্ষোগেনেন উল্লেখযোগা অবদান রেখে গেছেন ।১ 

ত্বীক গগ্লেখকগণ ভূগোলশাস্থেও তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। 

এই বিষয়ের সর্বপ্রাচীন লেখক হলেন হেকাঁসিওস (৫৫০ খ্রীষ্টপূর্বা্ )। 

আলেকজান্দীয় যুগের এরাতোগ্ছেনেস (মৃত্যু ১৯৫ শ্রীষ্টপৃধাব্দ ) প্ররুত অর্থে 

১। শরীক দাশনিকদের জগত আডাবসনের 1):৮01071088 01 07658 2:8110007) (১৯৯৮), 

বার্নেটর 076৫ 7719,০/১ (১৯২৭ ) এবং গোম্পাৎসের (92026]0হ) 0662. 2 82275 

(চার খণ্ড, ১৯১২), হিক্লোক্রাতেস ও গ্রীক চিকিৎসাশাস্তের জন্ট আডামসের 176 057876 
1710783 চো 272009125 (১৮৪৯), মুনের 82222004165 24 2 580ঠ55গ15 (১৯২৩) 

এবং সিজারের 07622 91089 ৫৮৫ 0৮662 36৫7086 ( ১৯২২) ও সামগ্রিকভ'ষে প্রীক 
পন্ডস্ণহিতের কা জেযের 0০071৮10810 07৫68 5182885 এবং কাউলারের 11509 ০ 

48808910766 17591815 আষ্ুবা । 
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বৈজ্ঞানিক ভূগোলশাস্থ্বের জনক'। তিনি ভূগোল ও সং্ষিষ্ট বিষয়ে চারটি 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচন! করেছিজেন যেগুলির নাম জিওগ্রাফিক! (260719177600, 

ক্রোনোগ্রাফিয়া। (0/০%2078716 ), কাতালোগোই ( 0441260$) এবং 

কাতান্ড্রিস্মোই ( 02/2545758700$ )1 স্রীত্ীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের 
বিখ্যাত ভৃগোলবিদ্ ছিলেন স্ত্রাবো ও টলেমি। স্্রাবোর জিওগ্রাফিকা মোট 
সতের খণ্ডে আজও পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের প্রথম ছুটি খণ্ড স্বাবো তার 

পূর্বতন ভূগোলকারদের সমালোচন! করেছেন, যদিও সর্বত্র তার সমালোচন। 

ষখার্থ হয়নি। দ্িতীয় খণ্ডে আছে প্রাকৃতিক তূগোলের গাণিতিক আলোচনা 
ঘ! তার গ্রস্থের সবচেয়ে দুর্বল অংশ। তৃতীয় খণ্ডে আছে স্পেনের ভূগোল, 
চতুর্থ খণ্ডে গল, বুটেন, আয়ল্যাণ্ড ও আরস, পঞ্চম ও বষ্ঠ খণ্ডে ইটালী, সপ্তম 
খণ্ডে ড্যানিসুব পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব ইউরোপ, অষ্টম থেকে দশম খণ্ড পর্বস্ত গ্রীল, 
একাদশ থেকে ষোড়শ খণ্ড পর্যস্থ এশিয়া এবং সপ্তন্বশ খণ্ডে আফ্রিকা । 

টলেমি ছিলেন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ, জ্যোতিবিদ্ ও ভূগোল-বিশারদ। তার 
ভূগোল-সংক্রাস্ত বিখ্যাত গ্রন্থ হাচ্ছ জিওগ্রাফিকে হুফেগেসিস ( 06০77217568 

1777760455) 1 আট থণ্ডে লেখা এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে আছে গাণিতিক 

ভূগোল এবং অক্ষাংশ ও ভ্রাঘিমাংশের হিসাব, দ্বিতীয় থেকে সপ্তম খণ্ডে আছে 

তার রচিত বিশ্বের মানচিত্রের স্বান-নাম ও পরিচয় এবং অষ্টম খণ্ডে আছে 

আবহাওরার কথ।। তার অপরাপর প্রস্থ £ আলমাগেস্ত (জোতিথিস্যা-বিষয়ক ) 

এবং হারমোন্কিস ( সঙ্গীত-বিষয়ক )। খ্রীষটীয় দ্বিতীয় শতকের আরও একজন 
বিখ্যাত পর্দটক ও ভূগোলকার ছিলেন পজানিয়াম । তিনি নিঙ্গে সমগ্র 
শ্রীকভূমি পর্নটন করে তার বৃত্তান্ত লিখেছিলেন দশ থণ্ডে, নাম পেরিগেসিদ্ 

(25755) | সমগ্র গ্রন্থটি অবিকৃত আছে এখনো পর্যন্ত এবং গ্রীকবিদ্দের 

নিকট পঞঙ্জানিয়াসের ঘূল্য বড় কম নয় ।৯ 

১। স্থাবোর রচণাবলী 7:০৮ 01255%241 567165 কর্তৃক প্রক।শিত হয়েছে জোনস-কৃত 

ইংরাজী অনুবাদ সহ। টলেমির ভুগোলের ল্যাটিন অনুবা হয়েছিল ১৫১২ ধীষ্টাকে। এই গ্রন্থের 
একঙাত প্রামাপা ইংরাজী জন্বাদ রাইনল্যাণ্ডের 0494201)) ০ 2০16759 | ৩1 ছাড়া তার 

কুগোলের ভারভ-সংক্রান্ত অংশগুলি অনুবাদ করে.ছলেন 715007415, এযণতা। 1840 2 
70250782969 22491275 এই নামে । তার অপরাপর রচনা 2:৮1 07504 91749047 

5774048 গ্রন্থে রক্ষিত জাছে। পঙ্গানির়ান সব্ঘগ্গে একমাজ প্রাষাণ্য গ্রন্থ ফ্রেজারের £28৪৫- 

86655 10457110500 4281662671 017565 (ছয় খা, ১৮৮৮ )। 
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' ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টাও প্রথম আইওনিয়া থেকে শুরু হয়। আদি 
ইতিবৃত্তকারগণ (1,০8০8,০) তাদের রচন| অবশ্ গণ্যেই লিখেছিলেন, এবং 

তাদের রচনার অতি অল্প অংশই বর্তমানে টিকে আছে। এদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন মিলেসাসের কাদমোস, ডাওনিসোস, হেকাসিওস, সাদিসের 
জানথোস, লেসবসষের হেঞ্লানিকোম, লাম্পসাকোসের চারোন, লেরসের 

ফেরেকাইদেস প্রতৃতি। এ'রা পারমিক যুগের পূর্ববর্তাঁ। 
লোগোগ্রাফারগণ ইতিহাসধ্মী রচনার স্ত্রপাত করলেও হেরোডোটাসকেই 

ইতিহাসের প্ররুত জনক বলা হয়। ৪৯* ্রীষ্পূর্বান্দে এশিয়া মাইনরের 
হালিকারনাসাসে হেরোডোটাস জন্মগ্রহণ করেন। রাজনৈতিক কারণে [৬৭ 

ষ্টপূর্বাবে তিনি সাযোস দ্বীপে পালিয়ে যান। তারপর শুরু হয় তার বিখ্যাত 
দেশভ্রমণ। পূর্ব দিকে পারশ্য পর্যস্ত এবং দক্ষিণে মিশর পর্যস্ত তার ভ্রমণ-স্চীর 
অন্তর্গত ছিল। এই সকল দেশের অবস্থা চাক্ষুষ পরিদর্শন করে, এই সকল 

স্থানের লোককবৃন্তিসমূহ, নৃতত্ব,র পৌরাণিক কাহিনী, রাজবৃত্ব, লেখমালা, 

মাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রভৃত তথ্য সংগ্রহ করে তিনি ইতিহাম রচনায় প্রবৃত্ত 
হন। ইতিহাসের আদর্শ সম্বন্ধে তার নিজের একটি মতবাদ ছিল ঘা পুষ্ট 
হয়েছিল তার ভূয়োদর্শনের দ্বারা। তিনি তাঁর ইতিহাস অবশ্য সম্পূর্ণ করতে 
পারেন নি, তবে তিন যা লিখেছিলেন তার কিছুটা অংশ এখনো পাওয়া! যায় 

ধা পরবর্তী কালে ল্যাটিন ভাষায় এবং এযুগে বন্ধ ভাষায় অনূদ্দিত হয়েছে । 
তার গ্রন্থটিকে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন নামে আখ্যাত করা হয়েছে। 

ইংরাজী নাম দি হিন্ীজ। 
সমসাময়িক যুগের নিখুত ইতিহাস রচনা করে থুকিদিদেস অমর 

হয়েছেন। তার জন্ম ৪৭১ খ্রীষটপূর্বাফে। তিনি ছিলেন দার্শনিক আনাল্সা- 
'গোরাস ও গোগিয়াসের ছাত্র । রাজনৈতিক কারণে 1তনিও আখেন্স থেকে 

বহিষ্কৃত হয়েছিলেন, এবং কুড়ি বছর নিধামিত জীবন যাপন করেছিলেন । 
যখন বিখ্যাত পেলোপনেশীয় যুদ্ধ শুরু হয়, তিনি উপলব্ধি করতে পেরোছলেন 
ঘষে এই যুদ্ধ পরিধি ও ঘটনার দিক্ থেকে পূর্নবতী মকল যুদ্ধকে ছাপিয়ে 
যাবে। আথেন্সের বাইরে থাকার জন্য তিনি নিরপেক্ষ "দৃষ্টিতে ঘটনাসমূহ 
অঞ্ধাবন করার স্থযোগ পেয়েছিলেন। এই কারণেই তার ইতিহাস প্রকৃতই 
তথ্যমূলক ও নিরপেক্ষ হতে পেরেছিল। খথুকিদিদেসের পেলোপনেশীয় যুদ্ধের 
ইতিহাস তিনভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে আছে আকিদাশীয় যুদ্ধ খেকে 



২৫* প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য 

নিকিয়াসের সন্ধি পর্যন্ত (১-৫২৪)। দ্বিতীয় ভাগে আছে সিসিলি অভিযান, 
ও ভার পরবর্তা ঘটনা (৫-২৫।৭)। তৃতীয় ভাগে আছে দেকেলীয় যুদ্ধ ।; 
প্রথম চারটি অধ্যায়, এবং সিসিলি অভিযানের ছুটি অধ্যায় (ষষ্ঠ ও সপ্তম ) এক 
কথান্ব অনবস্য | পঞ্চম ও অষ্টম অধ্যায় অপেক্ষাকৃত ছবল। তার রচনার 

বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঘটনার মূল অন্বেষণ, অত্যাগ্সপ্ধিংস। এবং নিরপেক্ষতা । 
ইতিহাস ষে কত?ুর কাবাময় হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে 
পেরিরেসের সমাধ ভাষণে 

ভ্রেনোফোনও ছিলেন বিখ্যাত এতিহাষিক, জন্ম ৪৩১ গ্রীষ্টপূরবান্দে। পেশায় 

তিনি /ছলেন একজন যোছ্ধা | যখন কাইরাস ব্যাবিলনে কুনাকৃসার যুদ্ধে পরাজিত 
হলেন, এবং শ্ত্রীক সেনাপতির। পারধিকদের বিশ্বাসঘাতকতায় নিহত হলেন, তখন 

জেনোফোন স্পা্টার সেনাপতি ভ্তিসোকাসের সঙ্গে হতাশ দশ সহশ্র গ্রীক সৈন্ত 
নিয়ে মেসোপটেমায় অঞ্চল হয়ে আধেনীয় মালভূমির উপর দিয়ে এবং আরও বছু 

স্থান ঘুরে, নান। রকম ণপৎসগল অভিজ্ঞতার মধা (দিদে শেষ পরন্ত স্বদেশে ফিরে 
আসেন। দশ সহস্েব এই এতিহাসিক এত্াধতনের কাতনী জেনোফোন 

লিখেছেন সাতটি খণ্ডে বিভক্ত আনাবাসিস গস্কে। থকিদিদেসের পেলোপনেশয় 

যুদ্ধের অসমাপ্ত ই'তহাস তিনি সম্পূণ করেছিলেন তার হেলোনক] গ্রন্থে | 

আলেজান্দীর যুগে, অখাজ ০০০ শ্রী্পূরাবের পর থেকে, আলেকজা গারের 

দ্বিথি্বয়ের কাহিনী অবলঙ্কনে ইতিহাস রচনার পপ্রবণভা দে! যায়| ক্িতী- 

কোস (৩০* স্ত্রী: পৃঃ) বারে। গু আলেকজ্াপারের অভিযানের ইতিহাস 

লিখেছিলেন | তার তধ্যাথলা মরাশ্রকভাবেই আবিখাঙ্ক যার চোন্দ আনাই 

অলৌকিকহার পরিপণ । তবে লিধনভঙ্গার এণে তার র১না জন: প্রয় হয়েছ । 

তিমি এস (২৫৬ খ্রীঃ পৃঃ) লিখে 'ছলেন আদিকাল থেকে ২৬৪ খ্রীষ্পুবা্ধ পর্যন্ত 

১1 জেপোফোন বধ্মুপা প্রতিকার অধিকারা ছিলেন । কাহগগাদের ভীবনা অধলথনে তিনি 

রচনা করেছিলেন কাইরোপেদিয়া | তার শ্মাতিকথ! আপোমনেষোন্সমাতা এবং দিম্পোঞ্জিয়াম এই 

দুই খু তিনি হার গুরু দার্শনিক সন্রেটিসের জীবনের খণ্ড খণ্ড দিকগুলি আলোচনা করেছেন?) 

তার অপরাপর এস্থের মধ্যে উল্লেখষোগা আগেণিলাওস (জনৈক ম্পার্টার রাষার রাবনী), 

উকনমিকোদ (গা জর্থনাতি ) ফেছিরোন (দুজন শৈরাচারী নায়কের সংলাপ), (হক়্ারকিকোস 

(ধুদ্ধবিদ্বা) এবং কুনেগেতিকোন । হার রচিহ নিয়ো প্রস্থাবলী লাটিন জনন পাওয়া গেছে £ 

দে রিপাবলিক ল'ক্দমোনিওরুম (স্পার্টার সংবিধান), দে রিপাব লকা জাথেনিয়েন্দিযুম (জাখেনীক ' 

সাহিষা 1২৫ ও ই( হান হপরিয্দ্হ হত হক ২৮ 
জী বতগলি জেকেই “কানে তপু হকিগার় ধক টা সাহিক বারন বন্ধ ধার 
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দিলিলির ইতিহাস ৬৮ খণ্ডে। এ ছাড়া তিনি আর একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন, 
ফিরাসের অভিযান। আপোলোদোরোস (১৪ গ্ী; পৃঃ) ছিলেন এতিহাসিক, 
স্বুগোলবিদ্ ও বৈয়াকরণ। তার রচিত তিনটি গ্রন্থের নাম ক্রনিকা, বিব'লিগথেকা! 
এবং দেবতাদের সম্পর্কে । পলিবিওস ( ১২২ খ্রীঃ পুঃ) ছিলেন রোম অধিকৃত 
শ্রীসের সবচেয়ে বড় এতিহাসিক প্রতিভ1। তিনি ২২* এবং ১৪৯ স্রীষটপূর্বাৰের 
মধ্যকালের ইতিহাস চল্লিশ খণ্ডে রচন1! করেন, নাম “সর্বজাগতিক ইতিহাস: । 
প্রথম ছুই খণ্ডে তার রচনার ভূমিকা হিসাবে তিনি ইটালী, আফ্রকা ও গ্রীসের 
রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রচ্ছদ, রোমের আদি ইতিহাস থেকে শুরু করে প্রথম 
পিউনিক যুদ্ধ পর্যস্ত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে রোমের অভুখানের বাস্তব 
চিত্র অঙ্কিত করেছেন। তৃতীয় থেকে বিংশতিতম থণ্ডে তিনি ২২০ ্রীষটপূধান 
থেকে ১৬৮ শ্রীষ্টপূর্বাবধ পর্যন্ত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন এবং কিভাবে রোম 

স্বানিবলীয়, ম্যাসিভোনীয় ও স্পেনীর যুদ্ধসমূহের ভিতর দিয়ে উন্নতির চরম সীমায় 
আরোহণ করতে চলেছিল তার বিবরণ দিয়েছেন | একবিংশ থেকে চঙ্লিশতম খণ্ডে 

তিনি ১৬৮ খ্রীষটপৃরান্দ থেকে ১৪৩৬ শ্রীষ্টপৃবাক প্যস্থ ঘটনাবলীর উল্লেখ করেছেন । 

রোমক যগের গ্রীক এতিহাসিকদের মধো সথাগ্রে নাম করতে হয় 

দিওদোরোস ও দিওনিসোমের | এ'র দুজনেই ছিলেন গ্রপ্ায় প্রথম এতকের 
শ্রেষ্ঠ গগ্ালেখক। দিওদোরোস, ধার উপাধি ছিল সিকুলোস, চল্লিশ খণ্ডে 

লিখেছিলেন পৃথিবীর ইতিহাম। দিঞ'নসাসের রচনার বিষয় ছিল রোমের 

পুরাবৃত্ত। দিতায় শতকের সবাধিক বিধ্যাতি লেখক ছিলেন প্লুতার্ক। তিনি 

ছিলেন মূলত জীবনীসাহিত্য-লেখক এবং তার রচনার যেটি প্রধান বৈশিষ্ট্য 

তা হচ্ছে--তিনি জোড়ায় জোড়ায় জাবনী িখোঁছলেন, একটি গ্রীক চরিত্র 

এবং তার অন্ুবূপ একটি রোমক চরিত্র নিয়ে। তার রচিত এই রকম জীবনী গ্স্থ 

মাট ছেচল্লিশটি পাওয়া গেছে ।৯ ছিতীয় শতকের আরও ছুজ্ন বিখ্যাত 

১। এই ৪৩টি জীবনীত্রস্থ ছাড়া আরও ৮৩টি নানাধরপনর রচনা তার আছে। কয়েকখণ্ডে রচিত 

মোরালিয়া, পাচখণ্ডে রচিত দর্শনের ইতিহাস যার রোমক নাম দ্ধে প্লাসিতিস ফিলোলোক্ষোরাম, 

পুরাশচর্চাুলক তিনটি গ্রস্থ বেগুলির ইংরাজী নাম আইসিন এও ওসিরিস, ওয়াক্লস অফ দি 
পাইিয়ান প্রিষ্টেস এবং ডিকে অক দ্ধ ওরাকৃলন, গুতার্ককে পরবতী, শ্রীক সাহিত্ের ইতিহাসে 
বিশেধ মরধাার আসন দিয়েছে। কিন্তু রচনার সাহিতাগুণ সবচেয়ে বেট ফুটে উঠেছে তাক শেহ 

র্থ ছার ল্যাটিন নাম ফোর়েশ্টিওনেস কন্তিভিালেসু- বা কখোপকখন, যেখানে তৎকালীন 
জান-বিজ্ঞানেয় কখা সম কখোপকখনেক্স মধ ছিয়ে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন । 
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এতিহাসিক ছিলেন আগ্নিয়ান ও আরিয়ান। আমিয়ান ছিলেন এঁতিহাসিক, 
'রোমক সাত্রাজ্যের আদিযুগ থেকে ট্রাঙ্গানের যুগ পর্বস্ত ইতিহাস রচন! করে 
তিনি যশন্বী হয়েছেন। তার ২৪টি গ্রন্থের মধ্যে এ পর্যস্ত মোট ১১টি পাওয়া 

গেছে যেওলি হচ্ছে স্পেন (বষ্ঠ ), হানিবল ( সপ্তম ), কার্েজ ( অষ্টম ), সিরিয়া 
(একাদশ ", মিথি_দাতেস (হাদশ ), রোমক গৃহযুদ্ধ (ব্রয়োদশ থেকে সদশ ) 
এবং ইলিরিয়। (ভ্রয়োবিংশ )। আরিয়ান ছিলেন দার্শনিক ও এঁতিহাসিক। 

তিনি সম্রাট হাব্রিয়ান, আস্তোনিয়াস পায়াস এবং মার্কান অরেলিয়াসের রাজ- 

সভা অলঙ্গত করেছিলেন। এপিকৃতেতোসের দর্শনের উপর তার দুটি বিখ্যাত 
রচনা আছে, ডিসকোর্সেস ও এন্কেইরিদ্ন। তাঁর এঁতিহামিক রচনাবলীর 
মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে আলেকজাগারের অভিযান । নিয়ার্কোসের রিপোর্টের 

উপর ভিত্তি করে তিনি ভারত সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন, নাম ই্ডিকা। 

তার অপরাপর রচনাবলীর মধ্যে আছে পেরিপ্লোস পস্তি ইউকৃসেনি (সমূদ্রযা্রার 

বিবরণী ) এবং সাইনেগেটিকাস ( শ্িকারকাহিনী )। বহুমুখী প্রতিভার জদ্ক 

তাকে “ছোট জেনোফোন” বলা হত। তৃতীয় শতকে দিওকাসোল ৮* খণ্ডে 

লিখেছিলেন রোমের ইতিহাস, ইনিয়াসের রোমে আগমন থেকে তার নিজের 

যুগ অর্থাৎ ২২৯ শ্রীষ্টাৰ পর্যস্ত। ওই একই শতকে হেরোদিয়ান অপেক্ষার্কত 

অল্পপরিসরে লিখেছিলেন হার যুগের রোমের ইতিহান, মার্কাস অরেলিয়াসের 

মৃত্যুর পর থেকে তৃতীয় গদিয়ানাসের সিংহাসন আরোহণ পর্যন্ত ( ১৮০-২৩৮ 

খরীষ্ঠাৰ )।+ 

১। গ্রীক ইতিহাসিকদের অধিকাংশ রচনাই [.০6ট 01855108] 56065-এ প্রকাশিত হয়েছে 

হেরোডোটাস রচিত ইতিহাসের ল্যাটিন অনুবা হিস্বোরিকুম লিব্রি ছাপার অক্ষরে সর্বপ্রথম 

প্রকাশিত হয় ১৪৫* বীষ্টাব্দে, যেটি পুনরায় সংশোধিত হয় ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে । হেক্োডোটাসের 

ইংরাজী অনুবাদ করে ছলেন লিটলধুরি (১৭৩৭), আইজাক টেলর (১৮১৯), রলিনসন € ১৮৫৮ 

৬ )ও মেকলে (১৮৯*)1 পেঙ্গুইন সিরিজে সম্্রুতি প্রকাশিত অনুবাধ এখন সহজলত্য। 

থুকিদিদেসের প্রামাণা অনুবাদ করেছেন জওয়েট (১৮৮৩); জেনোফোনের, ডেকাইনস ( ১৮৯৭৮ 

৯৪, 0০11/71612 1370755 ০ 5910770% ) ; পলিবোনের, প্যাটন এবং হুলুংস € ৮৬৬-৭১, 

58120195 [177 2015843) ; ফিওদোরোসের, স্পেলম্যান (১৭৫৮) ধুভাকের, ফিলেনন 

হলাগ (১৬৩, আংশিক) ও জন এবং উইলিয়াম ল্যাঙ্গহোরন (১১২৪-২৬); আলিয়ানের, 

হোয়াইট (১৮৯৯) এবং আরিরানের, স্যাক্ক্িগুল (১৮৭৯), চিনোক (১৮৯৩) ও রুক €১৯১২)। 

প্রীক ধতিহাসিকদের সন্বকে বিশঘ তখোর জন্ত বিশেষভাবে অষ্টবা বিউরিয় 4470%6%1 07৫67 

এতিয়া ( ১৯৭৮) 1 



সরীক সাহিতা ২৫৩, 

৭৪ প্লেটো ও আরিস্টোটল . 
মহাদার্শনিক প্লেটো! (21580 ) ও তৎশিষ্ আরিস্টোটলের বিশেষ উল্লেখ না 

করলে গ্রীক সাহিত্যের পরিচয় দান অসম্পূর্ণ হবে। প্লেটে জন্মগ্রহণ করেছিলেন 
আথেন্দে ৪২৮ শ্রীপূর্বাব্ধের ২১শে মে তারিখে । প্রাচীন গ্রীক বিশ্বাস অনুযায়ী 
ওই দিনটি আপোঁলোদেবের জনদিন। প্লেটো ছিলেন কোদোরাস নামক 
নৃপতির বংশজাত, পিতার নাম আরিন্তোন। তার মা পেরিকাঁতিগন ছিলেন 
বিখ্যাত আখেনীয় আইন-প্রণেতা মোলোনের পরিবারের মেয়ে। এরর আসল 

নাম আরিস্তোকলেস, প্লেটো নামটি তার গুরু সক্রেটিসের দেওয়া । 

প্লেটোর যৌবনকালটা ছিল পেলোপনেশীয় যুদ্ধের কাল। অবক্ষয়ের লক্ষণ 
তখন আথেন্সের সমাজদেহে দীবে ধীরে প্রকাশিত হচ্ছিল। তা প্লেটোর দৃষ্টি 
এডায় নি। এই কারণেই তিনি সমসাময়িক লাজনীতি থেকে নিলিধু ছিলেন, 
যদিও যে পাবিবারিক এতিহো তিনি গণিত হয়েছিলেন তাতে রাজনীতি করার 
হৃষোগ ,তাঁর প্রচুর ছিল। কিন্ত তিনি শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্বির অন্শীলন করেই 
জ্তীবন কাটিয়েছিলেন। প্রথম জ্তীবনে কাবাপাঠ ও কাব্যরচনার নিদ্েকে 
নিয়োজিত করেছিলেন, তারপর তিনি ধীরে ধীরে দর্শনশান্ধের অনরারী হয়ে 
গঠেন। দার্শনিক হেরোক্লাইতাসের শিষ্ব ক্রাতুলোন তার প্রথম গুরু। কুড়ি 
বছর বয়সে তিনি সক্রেটিসের শিশ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং অল্লকালের মধোই তার 
সর্বাপেক্ষ! প্রিয় শিল্ক হয়ে ওঠেন । ৩৯৯ শ্রপ্পূর্বানে সক্রেটিসের মৃত্যুর পর প্নেটো 
মেগারায় গমন করেন এবং সেখান থেকে তাঁর তীর্থ ইউক্রিদেসের সঙ্গে 
সাইরিন ও ঈজিস্টে গমন করেন। তারপর তিনি সিদিলির স্বৈরাচারী শাসক 

দিগনিসোমের আমন্ত্রণে সিসিলিতে উপস্থিত হন, কিন্তু সেখানে কোন কারণে 
দিওনিমোসের সঙ্গে তার সন্তাব নষ্ট হয়ে যাওয়ায় তিনি আথেন্সে ফিরে আসেন। 

৩৮৮ স্রীষ্পূর্বাবে তিনি আথেশ্দের একটি বাগানে তার বিখ্যাত আকাদেষির 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং এখানে তিনি চপ্পিণ বংসর একনাগাড়ে শিক্ষাদানর কাজ 

চালিয়ে যান। তিনি অবিবাহিত ছিলেন, রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামান নি। 

বিশুদ্ধ জ্জানচটা ভিন্ন তার জীবনের আর কোন উদ্দেশ্ব ছিল না। এখানে তিনি 
বছ শিষ্বু পেয়েছিলেন খাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন আরিস্টোটল, স্পেউসিগ্নোস 
এবং জেনোক্রাতেস। রাজনীতি ও অন্তান্ত বিষয়ে প্রেটোর উপদেশ শুধু 
আথেন্লেই নয়, গ্রীসের অপরাপর রাজ্যেও গ্রহণ করা হত। প্রেটো শিক্ষাদান 

করতেন সাধারণ কথোপকথনের মাধ্যমে, তার রচনাগ্তলিও কথোপকথনের ছলে 
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রচিত বলে সেগুলি ভার়ালগস নামেই অধিকতর পরিচিত। দীর্শনিক বিষয়গুলি 
সম্বন্ধে অবগ্ত তিনি বক্তৃতা দ্িতেন। বুদ্ধবয়সেও তার কর্মশক্তির কোন ক্ষয় 

হয়নি। ৮১ বংসর বয়সে খন তিনি মার! যান তখনও তিনি ছিলেন লিখন- 
রত। তার আকাদেমির প্রাঙ্গণেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়। | 

প্লেটে! মো ৩৬টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যেগুলি পরবর্তা কালে থ_1াসিলোস 
নামক নব্য পিধাগেরায় গোগির এক দার্শনিক কর্তৃক নয়টি খণ্ডে পুন বিশ্য্ত 

হয়েছিল।১ এগুলি ছাড়া আরও আটটি রচন৷ প্লেটোর নামে প্রচলিত আছে। 

কিন্তু সেপ্্্ি ষে পরবর্তী কালে প্রক্ষিপ্র তাতে কোন সন্দেহ নেই। পাদটাকায় 

প্রদত্ত প্লেটোর রচনাবলীর মধ্যে অধিকাংশেরই নামকরণ হয়েছে তার পূর্ববর্তী 
দার্টনকদের নামে) পৃবস্থরাঁদের দার্শনিক মতবাদসমূহ বোঝানোর জন্যই 
তিন এই গ্রন্থ গুলি লিখেছিলেন । 

ভার নিঙ্গন্ব মতবা'দসযৃহ মূলত ব্যক্ত হয়েছে সিম্পোজিয়াম, রিপাবলিক ও 

বিধানাবলী নামক গ্রন্থে। ভার রিপাখলিক দশটি খণ্ডে বিভক্ত এবং বিধানাবলী 

(1।১৭২) বারো খ্ডে। বশেষোকু গ্রন্থে শুধু যে গ্রীক রাঈইসমূহে প্রচলিত 
আইন কান্ধনেরই আলোচন! হয়েছে ত। নয়, আইনের উদ্দেশখ্বা ও প্রয়োগ লশ্বন্ধে 

তীর নিঙ্ষন্ব মতবাদসযূহ ও এতে স্থান পেয়েছে । রিপাবলিক গ্রন্থটি পুরোন 
গ্রন্থটির সঙ্গে সম্পর্হ'ন নয়, কেন না ওই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়েই ম্তায়বিচারের 

স্বদূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা হয়েছে । দ্বিতাঁয় ও ততীয় অধ্যায়ে তিনি সামাফিক 

ম্যারবিচারের কথ! বলেছেন এব" চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হযেছে নয, 

সম'জ ৪ রাষ্ট্রে পারম্পর্রক সম্পর্কের মনস্থান্বিক পট ছুমি | এই বিষয়টিই 

আ'বার পিশনভাবে আলোচিত হয়েছে তার মিপোজদামে। ভার বিখাত 

“দার্শনিক সম্টের' ধারণ! প্রতিফ'পত হয়েছে রিপাবাপকের ষঙ্চ অধ্যায়ে, সপ্রম 

অধ্যাষে বিজ্ঞান ৪ অধিনিগ্ভার সম্পর্ক এবং অষ্টম থেকে দশম অব্যায়ে সিন্ধান্ত 

সমূহ মালে।চিত হয়েছে । রিপাবলিকে প্রেটোর শিব অধ্যা হ্বাদের নিরিখে 

১। ধানলে'নের বিস্ভাস নিক্রপ 2 (১) 2867)7287, 2790985 015০08885, 076, 

187220, (২) 07227545, 276056465, 1 50107605165, 2008085 (৯) 221771671465, 

1711254815 5752075741  720৫745, (8)1 41077772465, 71177270784, 46614360, 

(৫) 7722451. 08217512655 79076319358, (৬) 24771167785, £706780745, 08145, 

81670, (*) 21577251075 81274201685, (৮) 011607759 26788170) 21 70985) 00৮63, 

১৫৯) 22705. 27265, 02007705516, 
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ঝা্রনীতির আদর্শ ব্যক্ত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে । পক্ষান্তরে, সিম্পোজিয়াম গ্রন্থের 
প্রকৃতি একটু ভিঙ্গ ধরনের | যানবজীবনই এর মূল বিষয় এবং মানবজীবনের 
আদর্শ কি হওয়া উচিত এ বিয়ে প্লেটো তার নিজস্ব মতবাদ গড়ে তুলেছেন *এই 

গ্রন্থে, এবং তা! তুলে ধরতে তৎকালীন জ্ঞানবিজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগ করার চেষ্টা 
করেছেন। কাষের দেবতা এরোস এই গ্রস্তের অনেকখানি জুড়ে আছে কিন্তু এ 

বিষয়ে প্লেটোর কল্পনা ও চিন্তার সঙ্গে শ্ীক পুরাণের পার্থক্য আকাশ-পাতাল । 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য-_প্রেম সম্বন্ধে বনুপ্রচলিত যে প্লেটোনিক ধারণার কথ! 

প্রায়ই উচ্চারিত হয় সে বিষয়ে গভীর আলোচনা এই গ্রস্থেই বঙ্মান। তার 
কমিউনিজমেরও যূল এখানে । 

প্লেটোর রচন'সমূহ মোটামুটি অনিকৃতভাবেই বর্তমান আছে, তার কারণ 

মেগুলি তার যুগ থেকে শুরু করে নিরবচ্ছিন্নভাবে ছাত্রগণ কতক পঠিত হয়ে 
এসেছে । তবুও তার নামে প্রচলিত সব গ্রন্থই তার নিজের রচনা কিনা সে 
বিষয়ে সনেহের অবকাশ বঙ্ষান। ভার এপিনোমষিস নামক গ্ুন্কটি তার 

বিখ্যাত বিধাণাবলী গস্থের পরিশিষ্ট, যা সম্ভবত রচনা করেছিলেন তার ছাত্র 
ফিলিঞ্পোস। তা ছাড়া প্লেটের থিয়াগেস, যিনে'ম এবং ক্রিতোফো সম্ভবত তার 

নিজন্ব রচনা নয়। প্রেটোর রচনাবলীকে কালাগক্রমিক সাজানোর বহু চেষ্টা 

হয়েছে, কিন্ত সার্কভাবে কে!নো কিছুই হয়নি । তবে এটুকু মনে করার যথেষ্ট 

কারণ আছে ঘে ফিদ্রে:সই তার প্রথম গ্রন্থ । বিখ্যাত রিপাবলিক তার জীবনের 

শেষ দিকে রচিত হয়েছিল । 

প্লেটোর র5নাবলী শুধু গ্রীক সাহিত্যেরই নয়, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের অযূল্য 

সম্পদ । শিষয়বন্ত এবং সেইসঙ্গে ভাবের গভীরতা এবং র্চনাশৈলী সব দিক 

থেকেই তা অনবগ্থ। প্লেটে! তার বিষয়বস্তকে লথোপকখনের ছলে ব্যক্ত 

করতেন এবং তার রচনার কথোপকথনের নায়ক তিনি নন, তার গুরু সক্রেটিন। 

ঘটনাবলীর নিখুত উপস্কাপন, চরিত্রচিত্রণ, বক্তাদের ব্যক্তিত্ব এবং তদনুষায়ী 

পরিবেশ সৃষ্টিতে, এবং সর্ধোপরি তার অনবদ্য ভাষার গুণে মনে প্রশ্্র জাগে 

দার্শনিক প্লেটো, কবি প্লেটো ও শিল্পী প্লেটোর মধো কোন্ জন বেশি প্রশংসা 

পাবার যোগা ।১ 

১। প্লেটার র১ন; 74555757 

€ পাঁচখগড ) ভ্রষ্টবা । তি র 225451-এর একটি বঙগানুবাষও পাওয়া যায়। 
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প্লেটোর পরেই ষে স্ত্রীক দার্শনিক জগংজোড়া খ/াতি অর্জন করতে পেয়েছিলেন 
তিনি হচ্ছেন আরিস্টোটল (81186065168 )। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৩৮৪ 

্রীটপূর্বান্ধে থে_সের অন্তর্গত শ্তাজেইরা নামক স্থানে । তার পিতা ছিলেন 
চিকিৎনক, নাম নিকোমাকাস। ১৭ বছর বয়সেই তিনি পিতৃমাতৃহীন হন এবং 
জন্মভূমি ত্যাগ করে আথেন্দে চলে আসেন এবং প্লেটোর বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। 
এখানে তিনি কুড়ি বছর ছিলেন, প্রথমে ছাত্র হিসাবে এবং পরে অলঙ্কারশাস্ত্রের 

অধ্যাপক হিসাবে । 

প্রেটোর শিষ্য হলেও কিন্তু আরিস্টোটল প্লেটোর মতবাদের অনুগামী ছিলেন 
না, বরং নানাবিষয়ে গুরুর সঙ্গে তার মতানৈক্যই ঘটত বেশী । তথাপি প্লেটো 

তাকে প্রচুর স্েহ করতেন। তাকে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন আকাদেমির 
“মস্তি” রলে, কেন না আরিস্টোটলের মত পাঠপ্রবণতা খুব কম লোৌকেরই ছিল।' 

তার অপর এক কৃতী ছাত্র জেনোক্লাতেসের সঙ্গে আরিস্টোটলের তুলনা করে 

প্লেটো বলেছিলেন, একজনের দরকার লাগাম আর একজনের চাবুক | পক্ষান্তরে, 
আরিষ্টোটল ছিলেন সাক্ষাৎ গুরু-মার। চেলা। তিনি লিখেছেন, দার্শনিকদের 

পারস্পরিক বন্ধুত্ব যেন সত্যের অনুসন্ধানে ব্যাঘাত না ঘটায়। তবে তিনি তার 
গুরু গ্রেটোকে যথেষ্ট সম্মান করতেন। একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন, প্রেটো 

ছিলেন প্রথম ব্যকি যিনি কথায় ও কাজে দেখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে মানুষকে . 

স্বখী ও ত্রন্দর হতে হয় । 
৩৪৭ শ্রীষটপূর্বান্ে যখন প্লেটো তার ভাগ্নে স্পেউসিগ্লোসের হাতে নিজের 

বিদ্যালয়ের 'ভার তুলে দিলেন, তখন আরিস্টোটল আধেন্দ ত্যাগ করে মাইসিয়ায় 
চলে এলেন। সেখানে তিনি ম্যামিডোনিয়ার রাজা ফিলিপের আমম্থণ পেলেন 

তার ত্রয়োদশবর্ষীয় পুত্র আলেকজ্রাপ্ডারকে শিক্ষাদানের জন্া। আরিস্টোটল 

এই আমম্বণ গ্রহণ করে ম্যাসিডোনিয়ায় চলে গেলেন । ফিলিপ ও আলেবজাগার 

উভয়েই তাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন! দীর্ঘ আট বছর তিনি আলেকজাগারের 

শিক্ষক ছিলেন । 

আলেকভ্ঞাণ্ডারের এশিয়া অভিষানের সময় আরিস্টোটল আধথেদ্নে ফিরে 
আসেন এবং সেখানে তের বছর শিক্ষাদান করেন। প্রত্যহ প্রভাতে তিনি তার 
পরণত ছাত্রদের সঙ্গে আথেন্সের ছায়। স্ুঈীতল পথগুলি দিয়ে ভ্রমণ করতে 

করতে উচ্চতর দার্শনিক সমশ্তাসমূহ ব্বালোচনা করতেন। সন্ধ্যায় তিনি 
অপেক্ষাকত বৃহৎ জনসভায় দর্শন ও অলঙ্কারশান্ধের উপর বক্তা দিতেন । 
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আলেকজাপ্ডারের মৃত্যুর পর আথেন্সে যখন ম্যাসিভোনীয় সাম্রাজ্যবাদের 
পক্ষাঘলম্বীদের ব্যাপক বিতাড়ন (পাজিং ) শুরু হয় তখন দেমৌফিলাস নামক 
জনৈক ব্যক্তি আরিস্টোটলের নামে অভিযোগ আনে । হয়ত সক্রেটিসের মত 
পরিণতি তারও হত, কিন্ত তিনি ইউরিয়াতে পালিয়ে যান। সেখানে 
৩২২ শ্রীষটপূর্বাবে ভার মৃত্যু হয়। ৃ 

আরিস্টোটলের 'অজন্্ রচনাকে ভাগে ভাগ কর? হয়, একটি গবেষণাধর্মী, 
পণ্ডিতদের জন্য ; অপরটি কথোপকথনের ভঙ্গীতে লিখিত, সাধারণ লোকের জন্য | 
বিষয়বস্ত অনুযায়ী তার রচনা চারভাগে বিভক্ত- ন্ঠায়শাস্ব, অধিবিষ্ধা, প্ররুতি- 
বিজ্ঞান ও নীতিশাস্্। এই রচনাগুলির গ্রীক নামের চেয়ে পরবর্তী যুগের ল্যাটিন 
নামই অধিকতর প্রচলিত। তার কারণ হচ্ছে আরিস্টোটলের রচনাসমূহকে 
'অনেক ছুর্গতি সহা করতে হয়েছে, যার ফলে যূল গ্রীক বচনা বহুক্ষেত্রেই লুপ্ত 
হয়েছে । একেবারে ন্ট হয়ে যাবার আগে সেগুলিকে লাটিনে অন্রবাদ কে 
নেওয়া হয়েছিল এইটুকু যা রক্ষা । নে কাহিনী অ'মর! পরে বলব । 

হ্যায়শান্ের উপর আরিস্টোটলের বচন! প্রধানত: চারটি । প্রথমটির নাম 
ব্যাখ্যা (706 175 671775282050%6 )1 এখানে আছে তর্কশান্থ্ে ষাকে বলে 
জাজমেন্ট ও প্রপোজিশন, অর্থাৎ স্তায়শাস্্ীয় প্রতিপাদ্য বচন ৭ তার ধারণী- 
সমূহেব বিভিন্ন দিকৃগুলির উপর বিস্তৃত আলোচন।। দার্শনিক পরিভাষা সমূহের 
আদি গ্রন্থ হিসাবেও এই রচনাটির গুরুত্ব অসাধারণ । এব পরের ছুটি গ্রস্থ হচ্ছে 
'আনালিতিকা প্রায়োরিয়া এবং আনালিতিকা! পোস্সেবওরা, প্রথমোক্ রচনার 
বিষয়বস্তু হচ্ছে সিলোজিসম বা ন্যায় এবং শেষোক্ত রচনায় মাছে তর্কশান্্রীয় 
সংজ্ঞা, বিভাঙ্ঞন এবং পদের বাপাতা। চতুর্থ গ্রন্থ তোপিকা আটটি অধ্যায় 
বিভক্ত ষার বিষয়বন্ হচ্ছে স্তায়শান্বীয় অনুমান । 

অধিবিদ্যা ও দর্শনশাস্থের অপরাপর বিভাগের উপর আরিস্টোটলের বচনা- 
বলীর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগা সফিজ্ঞঅ যেখানে তিনি তীর পূর্ববর্তী সফিস্টদের 
চিন্তাধার। ও সিদ্ধান্তের হেত্বাভাস প্রমাণ করেছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থ কাতোগোরিজ, 
যার বিষয়বস্ত হচ্ছে বিভিন্ন ভাব ও আদর্শের আদি বা প্রাথমিক রূপ ও ধর্মের 
পরিচুয়। তৃতীয় গ্রন্থ মেটাফিজিকৃস্ (নামটি পরবর্তাকালের লেখকদের দেওয়া) 
মোট চৌন্টি খণ্ডে বিভক্ত । এই অসমাধধ গ্রস্থটিকে তিনি 'প্রথম দর্শন" নামে 
অভিহিত করেছেন। এ ছাড়া আছে চারথণ্ডে রচিত হেভেন্স বা বিশ্বচরাঁচর 
এবং ছুটি গ্রন্থ আছে জন্মমৃত্যু সম্বন্ধে লেখা, "্যপ্টি' এবং ধ্বংল'। অনোবিজানের 

বি--১৭ 
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উপরেও তাঁর রচন! বড় কম নয়। এ বিষয়ে তার তিনখণ্ডে রচিত “আত্মা” 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এ ছাড়া তিনি মনোবিজ্ঞানের উপর অজন্র ছোট ছোট 
পুস্তিকা রচনা করেছিলেন, যথা__ইঞ্জরয়সমূহ', 'প্রতাক্ষ জ্ঞানের বিষয়সমূহ", 

শ্থৃতি ও অন্ুস্থতি', 'নিদ্রা ও জাগরণ”, স্বপ্ন” 'সবযুপ্তি ও রূপান্তর? ইত্যাদি। 
তার বিজ্ঞান সংক্রান্ত রচনাবলীর মধ্যে বিখ্যাত ফিজিক্স বা পদার্থবিদ্যা 

আট খণ্ডে বিভক্ত। বায়ুমণ্ডল নিয়ে তিনি চার খণ্ডে রচনা করেছিলেন 
মেতেওরোলজিকা। এ ছাড়া "বিশ্বচরাচর” “বাতাসের নাম 'ও গতিসমূহ' এবং 

“সমন্তাবলী নামক তিনটি গ্রন্থের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখষোগা | বিজ্ঞান 

বিষয়ক তার অপরাপর উল্লেখষোগ্য রচনা হচ্ছে 'দেহতত্ব' 'পরমায়র বৃদ্ধি « 
স্বক্পতা”, “যৌবন ও বার্ধক্য", 'জীবন ও মৃতু 'শবাসপ্রশ্থাস। 'শক ও স্বর" ইত্যাপি | 

অস্কশান্থ্ে লিভার ও ব্যালান্সের উপরে তার রচিত 'যাঁছিক সমস্তাসমূহ” এবং 

“অবিভাজ্য রেখাসযূহ' বিশ্ষেভাবে উল্লেখযোগ্য । তার দশখণ্ডে রচিত “জীব 

ইতিহাস', চারথণ্ডে রচিত "উপাদানসমূহ', পাচ খণ্ডে রচিত “প্রজন্ম এবং এক 
খুড রচিত 'জীবগণের বিকাশ-পদ্ধতি", জ্রীব-বিজ্ঞানের প্রথম গকুত্বপূর্ণ গ্রস্থাবলী । 

এ ছাড়। “উদ্ভিদ ও “জীবদের গতি" নামক ছুটি গ্রন্থও তার নামে প্রচলিত। 

এরপর আসে নীতিশাস্ছের উপর তার বিখ্যাত রচনাসমহ- দশ খণ্ডে রচিত 

'নিকোমাকীয় নীতিশাগ্ধ, সাত ধণ্ডে রচিত 'ইউদেমীয় নী শান এবং ছুইখণ্ডে, 

রচিত "মহ২ নীতিসার'। প্রথমটি তিনি তার পুত্র নিকোমাকোসকে উদ্দেশ 

করে লিখেছলেন, বিষয়বন্ত এবং লেখার ভঙ্গীতে তা নিশ্চয় আরিষ্টোটলীয় | 

ছিতীস় গ্রন্থটি সম্ভবত ভার ছার রোডসের ইউদ্মোস রচন! করেছিলেন এবং 

ভৃতীয়টি হচ্ছে প্রথম দুটি গ্রন্থের সার-সংকলন। এ ছাড! 'পুণা ৪ পাপ' নামক 

একটি গ্রন্থ তার নামে চলে। ভার নাঙিশাকের সঙ্গে থনিষ্ঠভাবে সম্পকিত 

হচ্ছে 'রাজনীতি” যা আট খণ্ডে রচিত একটি অনব গ্র্থ, য্দি9 তা অসমাপ্ত । 

এই গ্রন্থে আরিস্টোটল রাষ্টের আদর্শ এব" উপাদান, বিভিন্নধরনের সরকার, 

রাষ্ট্রের কর্তব্য ও শিক্ষাব্যবস্থা! সম্বন্ধে আলোচন! করেছেন । ১৫৮টি রাষ্ট্রে 

সংবিধানের উপর তিনি যুল্যবান গবেষণ| করেছিলেন, কিন্তু এ "গায়ের একটি 
মাত্র বই এ পর্যস্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া ছুই থণ্ডে রচিত 

“অর্থনীতির নাম অবশ্াই উল্লেখধোঁগ্য; যদিও দুটির মধ্যে একটি নিঃসন্দেহে 
প্রক্ষিধ বলে পঞ্ডিতেরা মনে করেন। 

অংশত তার লজিক এবং অংশত তার এিকৃসের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে রচিন্ত 



গ্রীক সাহিত্য ২৫৯ 

হয়েছিল, তিন খণ্ডে “অলঙ্কার” এবং আরও একটি অমূল্য গ্রন্থ “কাব্যতত্” বর্তমানে 
ফা! আমাদের হাতে এসেছে খণ্তীকুত ও পরিবত্িত অবস্থায়। শেষোক্ত রচনাটি 

আ।রস্টোটলের মনীষার অপূর্ব কীতি। এভিন্ন আরও কয়েকটি গদ্ধ রচনা আরিস্টো- 
টলের নামে চলে। এগুলি হচ্ছে “বর্ণসমূহ' 'মিরাবিলেস, 'মেলিসোস;, 'জনো, 
ও 'গোগিয়াস |” ভা ছাড়া! আছে তেষটিটি কবিতার সংকলন, নাম 'পেপ্লোস।” 

অবশ্য এগুলি আরিস্টোটলের রচন| কি ন! সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 
আ'রস্টোটল তার নিজস্ব রচনাবলী প্রিয় ছাত্র থিওফাদ্্তোসের হাতে অর্পণ 

করে ষান। থিওফ্রাস্তেস আবার ত1র শিষা নেলে€সকে আরিস্টোটলের রচনা- 

বলীর উত্তরাধিকারী করে যান। তার যৃত্যুর পর তার আত্মীয় স্বজনের! 

আরিস্টোটলের রচনাবলী কঠিন আবরণে ঢেকে তার সমাধর নীচে রেখে দ্বেন। 

আনুমানিক ১০০ গ্রষ্টপৃবান্দে টিংনের আপেলিকোন নামক একজন ধনী গ্রশ্থ 
সংগ্রাহক আরিস্টোটলের রচনাবলী উদ্ধার করেন। সেগুলির তখন শোচনীয় 

অবস্থ।। পরে রোমকর। আথেন্স জয় করে নিলে আরিস্টোটলের রচনাবলী 

স্বলার হাতে গিয়ে পড়ে, ফেঞ্ছলিকে তিনি রোমে নিয়ে আসেন । রোমের 

বিখ্যাত ব্য/করণ'বদ গাইরালিয়ন ছিন্ন বিচির জরাজীর্ণ পুথিগুলির অনুলিপি 
করে নেন, এবং মেই অনুলিপিব ভিহিতে পরবত্তীকালে রোডসের 

'আশ্োনিকোস আরিস্টোটলের রচনাবলীর একটি সংস্করণ প্রদ্থ্ত করেন । 

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরিস্টোটল অনেক পথের সন্ধান দিয়েছেন। র্ক- 

শান্ত, ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ু, সাহিত্য, সমালোচন", প্ররুতিবিজ্ঞান, মনস্তত্ব, 

শারীরতত এমন কোন বিষয় নেই যার স্ত্রপাত ছিনি করে যান নি। তিনি 

'ছলেন অভিজ্ঞতাবাদী লেখক, বান ঘটনা বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে ধিনি 

[সছ্থান্তে উপনীত হতেন। কোন কিছুই "অকারণে ঘটে ন:, ঘ1 কারে ব্যক্ত তার 

মুল কারণে নিহিত, বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গীর যা মূল কথা, আরস্টোটলের প্রাতি 

₹?জ্ ত1 প্রকা!শত। 

-লেখক হিসাবে আরিস্টোটলের ব্যাভত্ব সেই বিরল পর্যায়ে পড়ে, ষ। কালের 

শোতে ধৌত হয়ে যায় না 1 প্রেটোর মতই তাঁর রচনাধলর প্রভাব খ্ীহ্ীয় 

শতাবীগু(লতে অশু্ভূুত হয়েছিল ঘা ছিল বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার প্রেরণাম্বরূপ | 

মধ্যধুগের্র ইউরোগে আরিস্টোটল কিছুটা শ্লান হয়ে গিয়েছিলেন সন্দেহ নেই, 

কিন্ত সেদিনকার ঘাটতি পূরণ করে দিয়েছিলেন আরবীয় পণ্ডিতেরা, ধারা 

আরিস্টোটলের রচনাবলী নিজেদের ভাষায় অন্বাদ করেছিলেন। রেনে্াসের, 
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যুগে ইউরোপে আরিস্টোটল চর্চার পুনরারভ্ভ হয়। তাকে নতুন করে 
ইউরোপে পরিচিত করবি মূলে আরব পণ্ডিতদের অবদান অনেকধানি ।১ 

৮৪ উপনংহার 

ত্ীক সাহিতোর ইতিহাসকে চারটি ঘুগে ভাগ কর] হয়। প্রথম যুগের বিস্তৃতি 
হক্ছে হোমার থেকে পারসিক যুদ্ধ পর্যন্ত, অর্থাৎ হ্রীষ্টপূর্ব নবম থেকে ষষ্ট শতক । 

এই ষুগ হচ্ছে গঠনের ধু্__ হোমাব ও হেদিওডের রচনাবলী, আদি দার্শনিক ও 

লোগো গ্রাফারদের রচনাসমূহ, গীতিকাবি তার এওুলীয় ও “ডোরীয় ধারা বিশাল 
শ্রীক স'হিতোর প্রাথমিক ভিত্তি র5ন! করেছিল । পারাসিক যদ্ধকাল থেকে শুরু 

হয়েছিল গ্রীক সাহতোর ইতিহাসের ছিতীয় পর্যায়, য! আযাটিক যুগ নামে 

চিহ্ডিত এব যে ঘুপের ব্যাপি ইইষ্টপূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতক জুডে। পারমিক 

যুদ্ধের পূর কেই শ্রীক ক্রাত্তির মধো নবজীবনের ছোয়ার আসে। এই 

জোয়ারের তরম্থ সাহিত্েকে ও রীতিমত আবাত করেছিল। আধেন্সে পেরিক্রেসের 
যুগে চিন্ত'র ক্ষেত্রে ষেন স্বর্ণযুপ এসেছিল । নাটক, মহাকাব্য, গীতিকবিতা, গণ্ধা- 
সাহিত্য, ইতিচাস ও বিজ্ঞানের চরম বিকাশ এ যুগেই ঘটেছিল। এ যুগেই 
জন্মেছিলেন ত্রয়ী ই্রার্বেভিকার এশাইলাস, সফোকেস, উউরিপিদেস, কমেডকার 

আরিস্োকানেস, ধতিহাসেক হেন(ভোটাস, থুকিদিদেস, মহাজ্ঞানী প্রেটো ৪ 
আরিন্টোটল। ক্ি্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে কিন্ত গ্রীক সাহিত্যের ইতিহাসে 
অবক্ষয়ের যুগের ব্ূত্রপাতের লক্ষণ দেখা দেয় । এই যুগকে বল। হয় আলেকজান্্ীয় 
যুগ। ম্যাসিভোনীয় অভ্বাানেৰ পব থেকেই আধেন্স শ্রধুমা্ দার্শনিকদের 

শহরে পর্মবসি হয । কেলেনীদ্ব সস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র আপেন্সের পরিবার্তে হয়ে 

€ঠে আলেক ভ' স্ব । কি ৭ ম্বপ্পকালের দন্ত | খ্রী্ীয় প্রথম শতকে 

রোমক মাধিপত্যের বাপাশ ধীনে ধীরে শরীক ভূমিকে বেষ্টন করে ফেলে । ৩০ 

্ীষ্টপূর্বাফের মধ্যেই সম গ শ্রীক ভূমি রোমক শক্তির কবলিত হয়। শু মূল গ্রীক 
ভূখ গুই নয়, এশন্বা 'এব' আফ্রিকাতে থে শরীক উপনিবেশ ছিল সেগুলি রোঁমক 
অধিকারে চলে যায়। এতদিন জ্ঞানবিক্ঞান-সাহিত্যের পীঠস্বান ছিল আখেন্ন, 

এবং পরবর্তী কালে আলেকক্ছান্দিয়া, এবারে সঙ্গে যুক্ত হল রোম। কিন্তু রোম 

শুধুমাত্র একটি নগরই নম, তথানীস্তন জগতের রাজধানী বললেও অত্যুক্তি হয় 
শপ পা ক উদ আউল পপ পপ শা 

শা আক ছল শব সপ জী 

১। আগিহটোটলের ধচনাবশীর ইরা অনুবাদ পাওয়া বাবে প্গিখ এবং রস কত 17৫ 

7০৮5 শে 272161৫ € বারো খণ্ড, ১৯৮৫২ ) গ্রন্থে। 
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না। তাই সব জায়গ! থেকেই গ্রীক পণ্ডিতের! রোমে এসে জড় হয়েছিলেন। 

কিন্ত রোমের জাতীয় সাহিত্য গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মেই গ্রীক 

সাহিত্যের গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। ্ রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে রোমক সম্রাটর! শ্রীক 

সাহিতোর কেছুটা পৃষ্ঠপোধকত। করেছিলেন, যে কারণে এ্রীক সাহিতের মরাগাে 

আর একবার জোয়ার এসেছিল। কেন, না৷ খ্ীঃপর্ষের সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্ঠ 

প্রাচীন গ্রীক আদর্শ সমূহকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। 

শেষ পর্যস্ত অবশ্ঠ প্রতিযোগিতায় গ্রষটর্মই জরা হরেছিল। কিন্ত শ্রীক এতিহ্ 

ধর্মকে ৪ কিছুটা প্রভাত করতে পেরেছিল, বিশেষ করে দরশন্র ক্ষেত্রে । 

বাইবেলের দুতন বিধির অশ্বা সবপ্রথম গ্রক ভাষাতেই হয়েছিল। ৪৭৬ শ্রষ্াব্দে 

যূল রোমক সাম্রাঙ্জয বারবেরিয়াদের পদানত হয়ে গেলেও পুর্ব রোমক সাম্রাজ্য, 

ধার রাজধানী ছিল কনস্চার্টিনোপল, আরও বৎকাল স্বাধীন ছিল। গ্রীকভাষা 

অঞ্চলসমুহ পৃ রোমক সাঙ্জাজোর অন্তগতি থাকায় গ্রীকচর্চা মোটের উপর 

বরাবরই চালু ছিল। ৫২৯ প্রীষ্ঠান্দে সম্রাট দ্া্রিনি্ন পৌহলক শ্রীক 

শিক্ষায়তননযহ জোর করে বন্ধ করে দিলে? গ্ীকচর্চা ইউরোপ থেকে একেবারে 

বিলুপ্ হয়ে যায়নি কোনরিনই | 



১৪ সুচন। 

ইউরোপে, এমনকি এশিয়া! ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে রোমকগণ গ্রীকদের 
উত্তরাধিকারী হয়েছিল, শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, সাহিত্য ও সড্যতার 
ক্ষেত্রেও। ঘে ল্যাটিন ভাষাকে অবলম্বন করে রোমক সভ্যতার বিকাশ 

ঘটেছিল, তা ইন্দো-ইউরে।পীয় ভাষ|-পরিবারের ইতালীম্ম গোঠীর অন্বর্গত।১ 

বোষের জাতীয় সাহিত্য হিসাবে ল্যাটিন সাহিতা দীর্ঘদিনের বিবর্তনের ফলে, 

এবং নানা! ধারার সমন্থয়ে, গড়ে উঠেছিল । এই সকল ধারার মধ্যে প্রধান ছিল 
ফেস্সেনিনি ( ₹৪5০৪০০101) বা! গ্রাম উৎসবসযূহের সঙ্গীত, নৃতা ও অভিনয়ের 
কাহিনীষলক দিকৃগুলি। কিন্ত শ্বতশ্ফৃত বুদ্ধির পপ্ররণাঙ্গাত সাহিত্য গড়ে 

তোঁলাঁর মানসিক প্রবণতা আদি রোমকদের ছিল না। 

প্রথম পর্যায়ের ল্যাটিন দাহিতা গ্রীক সা'হত্যের অন্নকরণ, কার্ণত ষঘার জনক 

ছিলেন দৃক্ষিণ ইতাঁলীর জনৈক গ্রীক লিভিউস আন্দোনিকূলস (15108 

40719010009 ২৮৪-২০৪ শ্রী: পৃঃ) ধিনি প্রথঙ্ন হোমারের মহাকাবাকে রোষে 

আঁনয্ন করেন এব" সাতানীয় ছন্দে অভিসির ল্যাটিন অগ্তবাদ করেন। তিনিই 

প্রথম এক নাটকের রোষমক অনুবাদ মঞ্স্থ করিয়েছিলেন ২৭৭ শ্রীপূগান্ধে। 
তাঁর অনদিত গ্রীক কমেডিসমূহের স'কলনের নাম লুদি রোমানি। কয়েকটি 
ই্রাঞ্জেভির ও অন্তবাদ তিনি করেছিলেন 1২ 

২৪ নেত্িউস, এস্সিউস, পাকুতিউন ও আব্কিউস 

লিভিউসের সমকালীন ছিলেন কাম্পানিম্বার নেভিউস ( 33508, 

২৭০-২০১ গ্ী: পৃ:) ধিনি দলটি মৌলিক নাটক রচন1 করেছিলেন -রোমুলুস 
€(77975085 ) ব। লুপুস (77%588 ) এবং ক্লাশ্িদিউম €0.4815321 )) | 

১। ল্াযাটিনে &-এর উচ্চারখ সর্বদা 'ড' হয়, যেষন 8৪৮1৪ ফাবিটন, ইং ফেবিয়াস। 

আঅভণাস-ামে এখানে বছক্ষেত্রেই ইংরাজী উদ্চারণ বজায় রাখ! হয়েছে কারণ হাতে আব! বেশি 

খতান্ত । লাটিনে ৫ ক এবং ম দুই-ই হয়, উ-বর্গের পরিবর্তে ত-বর্গের বাবহারই বেশি ই'রার্জীসঙ্থ 

পশ্চিষ ইউরোপের অধিকা'শ ভাবা! ল/াটিন হরফে লিখিত হয় । 

২ (তার অনুধিত ট্রাজেভিনমূহ £ জকিলিন, এগিস্বোন, আইরাক, আল্দোমিদ দানা, ট্রোজান্স, 
হার্জোনিয়া, ইনো, তেরেমোম। তার রচনাবলীর অংশবিশেষ মোরেল দম্পাদত (7581266 

[তর 201$গগোমা। (068৮9 551565 ১৯২৭) শ্রঙ্থে রক্ষিত আছে। ইংরাজী অনুবাদ 

ওয়ারফিটব-কত 227285 0 014 14517 (দ্বিতীয় খ 1০৩৮, ১৯৬৬ ) গ্রন্থে পাওয়া বাবে । 



_রোমক সাহিত্য ২৬৬. 
প্রথমটির বিষয়বন্ত রোমের পৌরাণিক গ্রতিষ্ঠাতা রমূলাস ও রেমাসের কাহিনী, 
এবং দ্বিতীয়টির বিষয়বস্ত তার কালের একটি এতিহাসিক ঘটনা । তিনি সাতটি 
গ্রীক ভ্রাজেভির স্বাধীন তর্জমা করেছিলেন যেগুলির অংশবিশেষ এখনও পাওয়া 

ষায়। প্রথম পিউনিক যুদ্ধ অবলম্বনে তার রচিত কাব্য বেনুম পিনিকুম (981%% 
72০8%1%? ), যার অন্য নাম কারমেন বেল্লি পিনিসি, রোমের প্রথম জাতীয় 

মহাকাব্য হিসাবে সমাদূত, যদিও রচন1 হিসাবে ত! অসার্ক। তাঁর রচিত 
কয়েকটি কষেডির উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলির কোন অস্তিত্ব নেই। 

কালাত্রি়ার এন্রিউস ( চ00015৪, ২৩০-১৭০ খ্রীঃ পৃঃ) ছন্দে রোমের জাতীয় 
জীবনের কাহিনী, টয় ধবংস থেকে তার সমকাল পর্যস্ত, বর্ণনা করেছেন আঠারটি 

খণ্ডে রচিত আনালেন (4%%5165 ) কাবো। কিকেরে! এবং লুক্রেসিয়াস এই 

রচনাটির প্রশংসা করেছেন, এবং ভাক্তিল বহুক্ষেত্রে এই গ্রন্থটিকে অনুসরণ 

করেছেন। লাটিন ভাষায় এগ্রিউস হোমারের স্টাইল অর্থাৎ সপ্রমাত্রিক ছন্দের 

প্রবর্তন করেছিলেন। ইউরিপিদেসের অনুকরণে রচিত তার কুড়িটিরও অধিক 

ই্রাজ্জেডির নাম এবং (গুলির কিছু কিছু অংশ পাওয়া গেছে. কিন্তু তার রচিত 

কমেডিগুলির একটি ৪ অবশিই নেই । আন্বলিয়। (4758708 ) নামে তাঁর 
একমাত্র প্রাপ্প নাটকে নোবিলিগর কতৃক রোম দলের কাহিনী বণিত হয়েছে। 

এছাড়া এরা রচিত আরও একটি নাটকের অংশবিশেষ পাওয়া! গেছে যার 

নাম সাবিন]। 

মাকুদ পাকুভিউস ( 708০51৮৪, ২২০-১৩০ খ্রীঃ পৃঃ) রচিত ১৩টি 

ট্রাজেডির নাম ও সেগুলির যৎসামান্য অবশেষ ছাঁড়। তার বিষয়ে আমাদের কিছু 

জানা নেই । পরবর্তী লেখক আক্কিউস ( 4০910৪, ১৭৭-৯০ শ্্ীঃ পৃঃ) প্রায় 
৫০টি নাটক লিখেছিলেন, কিন্ত এ পর্যন্ত তীর দুটি নাটকের অংশবিশেষ পাওয়া 

গেছে, ক্লটাস (8৮455 ) এবং দেসিউস (709০;9৪ )। ব্যাকরণ, সাহিত্যের 

ইতিহাস ও নাটাতব সম্বন্ধে তিনি দ্বধানি বই লিখেছিলেন দিদাস্কালিক! 

€ 10867825806 ) এবং প্রাগমাতিক! (:£০7007৮0620৮ )1১ 

১। নেভিটন, এঙ্লিউস, পাকৃভিউস ও আক্কিউসর রচনাংশ 'রবেক সম্পাদিত 5০827154 

10770 47 (৮ত5 274277676 (7069৮062 ১৮৯৭) গ্রন্থে সংকলিভ হরেছে। এছাড়। 

মোরেলের পৃ £74870৫54 এবং মমসেনের 2525007)। 0 9৮৮, ৬০], [11,095 14 ৰং 

০1, 1৬. 0813 জষ্টৰ। | ইংরাজী অনুবাদের জন্তু ওয়ারমিংটনের পৃরোন্ত 22714183 (129৫9 

১৯৩৬) ডরষ্টবা। 



২৬৪ প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য 

৩॥ প্ীভাস, সেসিলিউস ও তেরেক্া 
প্রাচীন ল্যাটিন কমেডি লেখকদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন প্লতানস € 01508৪ 

২৫৪-১৮৪ খ্রীঃ পৃঃ) ধার ১৩০টি রচনার উল্লেখ পাওয়া গেছে, দিও সবগুলিরই 

লেখক তিনি নন। তার যেনেচমি (11670607%7) নাটকের বিষয়বস্তু 

অবলম্বনে শেকৃসপীয়ারের কমেডি অঞ্চ এরবুস্ রচিত হয়েছিল। বেন জনসন ও 

মলিয়েরের রচনার উপব গ্রতাসের প্রভাব সুস্পষ্ট । নাটক ছাডাও প্রভাস 

ভাষাত, সমালোচনা ও সাহিতোর ইতিহাসের উপরেও কিছু কিছু 

লিখেছিলেন। তার র5নার মূলা কিকেরোর যুগে? প্রচব ছেল। পরবতী কালে 

ভারে! (৪০) তার উপর বহু আলোচনা করেছিলেন এব তাব আসল 

কমেভিগুলির সম্পাদন। কবেছিলেন। শাবোব তালশিকাণ ২১টি নাটকের মধ্যে 

২০টি মোটামুটি অক্ষত অবর্থায় পা ওয় গেছে ।১ 

সেসিলিউস ( ১৮৯৮৮ 089011)05 ) চলেন শলদেন্রে অধিবাসী খিনি ১৯৪ 

্ীষ্টপূবাবে বোমে বন্দ অপস্থা় আনীঙ হয়োছলেন | হার **টি নাটকের 

মধ্যে একটি ব্তমান নেই । কিকেবে লিখেছেন, মেসাংলউসেব নাটক 

মেনান্দেরের অনুকরণ, এবং তান ল্াছিন খুব বিশুদ্ধ নয়। 

তেরেন্স (106:5060 ) গন্ম গ্ঠণ কবেছলেন কাথেছে ১৮৫ গ্রাষ্টপুবাবে | 

তার প্রথম নাটক আজ্জিয়। ( আহ্ছেসের €মাবা ) মঞ্চস্থ হয ১১ শ্রীষ্পূরবাকে । 
তার দ্বিতীয় নাটক হেসাইব! | 7216০1/7) “1শুডা ) বিশেষ রসাভীণ নয় বলে 

পণ্ডিতদের ধারণ । তাব শপবাপর নাউক হচ্ছে সাদেল্ক বা খাতধুন্দ এবং 

কোমিও (07050 ) 1 তেরেল্স গ্রবতিত কমে ৩2919 নামে পরিচিত। 

তার নাটকের উপর শরীক প্রভাব, বিশে কলে মেনানেরেব প্রঙাব দে যদিও 

হেসাইর। ৪ কোণ্ম পর বিষয়বন্ধ আপোলোদোবোস থেকে গুহাতি ২ 

১1 প্লতালের নাটকাবলী 2 48777015720 80, এ 5779116, 841812710, 08171271081 54180, 

04572, 02512112170, 210521085,82007870 ৮ 740015119714, 71670050177), ঠ7৫, 

£7780583, 91902, 258890185,720007418 51 78826%5, 1 56708845, 27178777745, 

2780815%) এবং 57৫8121721  এই ভালিকাটি প্রঙ্ঠত করে ছলেন ভারে। ! মিষ্সান-কৃত 

এইগুলির অনুবাদ পাওয়া যাবে 1.০০৮ 56£565-এ (১০১৯-২৪)। তা ছাড়া নিখা। 5 কয়েকটি 

নাটকের অনুবাদের জন্য রাইট ও রোগাসের 810044)) 17871518005 (১৯২৩) জঙ্ুব্য। 

২। তেরেল্সের শাটকাবলীর প্রথম ৮ম্পাদন। করে ছিলেন বেণ্টলি ১৭২৬ খীষ্টান্ে ধা কেতিজ 

থেকে প্রকাশিত হয়েছিল । অনুবাদের জন্য [০৪৮ 5৫165 দ্রষ্টব্য । সেসিলিউদ সম্পর্ষে আলোচনার 

রত রিবেকের 5022515042 2077479741) এবং মফসেন ০. ০. ৬০1. 11, ০8, 14 আষ্টধ্য। 



রোষক সাহিত্য ২৬৫ 

পরবর্তী পর্যায়ের নাট্যকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আফ্রানিউস, 
পম্পোনিউস এবং নোভিউস, এবং এদের অনুসারী ছিলেন লাবেরিউস এবং 
পিউবলিউস সাইরুস। আকফ্রানিউস সম্ভবত ১০০ গ্রীষ্টপূর্বান্ে জন্মগ্রহণ 

করেছিলেন। কিকেরে! তাঁকে চাতুর্পূর্ণ স'লাপকার বলে অভিহিত করেছেন। 
তার ৪০টি নাটকের নাম ছাড়া আর কিছু পাওয়। যায়নি। তবে নীরোর যুগ 
পর্যস্ত তার নাটক যে অশিনীত হত তার প্রমাণ আছে। পম্পোনিউস , খ্রীষ্ট- 

পূবাবের লোক। তিনি এব' নো£ভউস 40127 নামক এক ধরনের জনপ্রিয় 
নাটকের প্রবর্তন করেছিলেন, এব" তাদের নাটক সমূহে কথ্য € গ্রাম্য ভাষার 
বছল প্রচলন ঘটিয়েছিলেন । ঠার ৭০টি নাটকের নাম গুলি মাত্র সংগ্রহ কর! সম্ভব 

হয়েছে। নোভতিউসের ৪০টি নাটকের নাম পাওয়। গেছে । কিকেরে। তাঁর 

কয়েকটি সংলাপ নিজ রচনায় উদ্ধত করেছেন । পাঁবেরিউস এব" পিউব লিউস 

সাইরুস একটি বিশেষ ধরনের প্রহসন ল্যাটিন সা.হত্তো প্রবত্তন করেছিলেন । 

কিন্তু নাদের রচনার চিঞমাত্র বঙমান নেই | 

৪॥ গস্ভলাহিভ্যের সূত্রপাত : €কেটো 

রোমক কাখা ও কাবানাটকসমূহ গ্ঁক সাহিতোর নিকট ণ' হলেও তার 

গঞ্চমাহিত্যের ভিতি ছিল বিশুদ্ধ স্বদেশ । রোখকগণ নিজেছ্র ক্গাতীয় উত্তরাধি- 
কারশ্ত্রে পেয়েছিলেন গছ্য রচনার 15 হিসাবে ছাদশ বির (198016-6 

[98%100 ) য] অবলম্বনে পরবন্তী বোমক আইন গড়ে উঠেছিল । রোমকর 

ধন ২০০ শ্রীষ্টপবান্দে নিজেদের জাতীয় ইতিহান রচনার চেষ্টা করলেন তখন 

দ্বেধা গেল যে, ভাদ্র ব্যবহৃত প্াাটন "ভাষা এই কাজের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত 
নয়। এই কারণেই তারা গীক ভাষাকেই হারের ইতিহাস রচনার মাধ্যম 

(হসাবে গ্রহণ করেছিলেন। 

ল্যাটিন ভাষার বন্ধ্যাদশ। ঘুচিয়ে যান তাকে সবপ্রকার ভাবপ্রকাশের 
উপযোগী করে তুলোছলেন তিনি হচ্ছেন সাতে] বা কেটো ( 218790৪ [১03108 

0৯৮০)! কেটো জন্মগ্রহণ করেছিলেন টাসকালামে ২৩৪ শ্ী্পূবাৰে। 

কেটোই প্রথম লেখক ধিনি ল্যাটিন ভাষায় সবপ্রথম রোমের ইতিহাস লেখেন! 
সাত থণ্ডে রচিত এই গ্রন্থের নাম ওরিজিনেস 07197%63)। এ ছাড়া তিনি 
লিখেছিলেন দৈনিক আচরণবিধি ধার নাম কারমেন দে মোরিবুস ( 007গচ2 

16 2191588 )। তার ষে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ অবস্থায় আমাদের হাতে এসেছে সেটি 
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হচ্ছে ক্ৃষিকার্ধ-সম্পকিত একটি মুল্যবান রচনা, যার নাম হছে দে রে কম্তিকা 
€ 776 6 7225585০০01 

আইনই হচ্ছে একমাক্ম বিজ্ঞান ঘা রোমকদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই 

বিকশিভ হয়েছিল । সাহিত্য-সমালো না ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশান্ত্রে গ্রীকদের 

মত আদি রোমক লেখকর্দের বিশেষ আগ্রহ ছিল না। এই বিষয়ে একমাত্র 

এলিয়াস স্থিলো কিছু কিছু লিখেছিলেন ।১ 

৫৪ স্র্ণযুগের পথপ্রদর্শক কিকেরো। 
এ পর্যন্ত আময়া ২৪৭ থেকে ৮* শ্রীষ্টপৃধাৰ্ধ পর্সস্ত পরোমক সাহিত্যের 

সংক্ষিপ্র পরিচয় দিয়েছি । রোমক গগ্ঠসাহিত্যোের স্বর্ণযুগের স্হপাত হয়েছিল 

কিকেরে। বা সিসেরোর । 51908 গ011108 01991:0 ) হাতে । কিকেরে। ছিলেন 

রোমের প্রুদ্ধ বাগী, জন্ম আরপিনাস নামক স্থানে, ওরা জাগয়ারী ১*৬ 

শ্ী্টপূরাকে | তার প্রাথমিক শিক্ষা হয়েছিল রোমে । সে যুগের বিখ্যাত 

বাশ্ীদ্বর়, ক্রাহ্ছস এব: মাস্থোনিউসের বক্তা শুনে তিনি আইনজীবীর পেশ 

গ্রহণ করার দিদ্বান্ত নিয়েছিলেন । প্রথম জীবনে তিনি বাণ্পত মামল- 

যোকদ্দমার সওয়াল করতেন, এব ভার প্রথম বত প্রে' কুইক €22৮০- 

0%£%%80  মছ্যাব;প অবিরত অবস্থায় রক্ষিত আছে । ৮১ খ্রাষ্টপূরাবে মাত্র 

১৬বছর বদ্গসে তিনি সেক্সত্ুস রোক্সিউস নামক এক ব্যন্তিব মামলায় আইনক্ছীবীর 

ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । এই ব্যক্কি পিতৃহত্যার দায়ে ধিচারালয়ে নীত 
হয়েছিল! এই মামলায় সাফ্লালাত করে ছার গাঁ প্রত ুক্গি পায় | 

পরবতী বংসরে “ককেরে। শ্রীস ও এশিয়ায় ভমণ করেন । মাধেন্পে তিনি 

প্রখ্যাত দ্ার্শনিকদের নিকট দশনশান্্ে পাঠ নেন । রোডসে নি মলঙ্কার- 

শাস্ত্রে বিশেষ শিক্ষা নেন। ৭৭ গ্রীষ্টপূর্বান্দে তিনি মাপেশ্সে কিরে আসেন এবং 

পর বৎসর তেরেন্সিয়ার সঙ্গে পরিণয়স্থত্রে মাবদ্ধ হন। পই ব্সরেই তিনি 

স্সম্মতিক্রমে কোয়ান্টার পদে নিষুক হন এবং সিসিলিতে কার্ধভার গ্রহণ 

করেন। সেখানে ভার অসাধারণ কমদক্ষতার জন্য তিনি * থ্রীষপূর্বাবে 
কিউরুল এইদিল পদে নির্বাচিত হন। তারপর সিসিলিবালীরের স্নিবন্ধ 

ক্রোধে তিনি ভেরেস নামক একজন অভিজাত উচ্চপরর দুর্নাতিগ্রন্ত 

১1 কেডোর জাবন। সব পম রচনা! করেছিলেন প্লুতাক | কেটো ও ঠার রচনাবলী সম্থন্ধে 

বিশাত তথা পাওরা যাবে সুলার্ড রচিত 2০14 401,065 (১৯৫১ ) নাষক গ্রন্থে । 
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ব্যক্ধির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন এবং তাঁর অসাধারণ বক্তৃতার ফলে এই লোকটি 
পদ্নচ্যত ও নির্বাসিত হয়। এতে কিকেরোর জনপ্রিয়তা অসাধারণ বৃদ্ধি পাক 
এবং তিনি ৬৭ খ্রীষটপূর্বাৰে সর্বসম্মতিক্রমে প্রীটর পদে নির্বাচিত হন । ৬৪ শ্রীষ্ট- 

পূর্বান্ধে তিনি কন্সাল পদে নির্বাচিত হন । 

কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে তার শক্রর অভাব ছিল না। রোমে তখন গণভন্ 

প্রচলিত থাকলেও একনায়কতম্ত্রী প্রবণতা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছিল । 

সীজার, পম্পেই, ক্রাসাস, রুডিয়াস প্রমুখ রাজনৈতিক আযাডভেঞ্চারবাদীরা তখন 
রোমে নিজেদের একনায়কত্বের স্বপ্ন দেখছিলেন । গণতন্ত্র 'ও আইনের শাসনে 

বিশ্বাসী কিকেরো৷ এদের চক্রান্তে শেষ পর্যস্ত দেশ থেকে নির্বাসিত হন এবং 

প্রথমে থেসালী ও পরে ম্যাসিভোনিয়ায় গিয়ে বাস করেন । এই সমস্বটা তিনি 

নিজেকে সাহিত্য-রচনায় নিয়োজিত করেন । 

অনশ্তা পরে তাঁকে আবার রোমে ফিরিয়ে আনা হম্স। কিন্তু ফিরে এসে 

তিনি জুলিয়া সীজারের একনাম্কতম্্রী মনোভাবের বিরুদ্ধে রখে দাড়ান। 

তারপর সীজার ক্ষমতায় অপপ্রষ্ঠিত হলে কিকেরোর রাজনৈতিক কার্ধকলাপ বন্ধ 

হয়ে যায়। ৩৯ খ্রাষ্টপুনীব্দ সীজ্ঞার নিহত হলে কিকেরো আবার রোষে গণতন্ত্র 

ফিরিয়ে আনার স্বপ্র দেখতে থাকেন। সীঞজ্ঞারের মৃতার পর রোমে ষে গৃহযুদ্ধ 
লাগে তা মেটানোর জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তার সে চেষ্টা 

বাথ হয়। রোমে তার অবগ্থান বেআইনী ঘোষিত হয় এবং তিনি রোম থেকে 

মাসিডোনয়াম প্লায়নের চেষ্টা করেন, কিন্ক পথে শত্রুপক্ষের হাঁতে 

শোচনীয়ভাবে তার জীবনান্ত হয় এবং তার হত্যাকারীর! তার মাথা ও একটি 

হাত রোমে নিয়ে আসে। তার হত্যার তারিখ হচ্ছে "ই সেপ্টেম্বর ৪৩ 

খী্পূর্বাব্ধ। 

ল্যাটিন গগ্সাহত্োোর একজন অতি সার্ক লেখক ছিলেন কিকেরো । 

উপরস্ক তার প্রদব ব্ততাসমূহও যথেষ্ট সাহিত্যগুণসম্পন্ন । এ পর্যন্ত ঠার ৫৭টি 

বক্তৃতা সম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গেছে । বাবহারজীবী হিসাবে তার যুক্তিশীলতা 
ষ্টীর সাহিত্যকেও প্রভাবান্বিত করেছে । এখানে আমর! কিকেরোর রচনাবলীর 

একটি তালিক] পেশ করছি : (১) দে ওরাতোরে (706 07204 )---তিন খণ্ডে 

রচিত এই গ্রন্থটির বিষয়বন্ত হচ্ছে একজন বক্তার কি ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন, 

কিভাবে সে তার বক্তব্যসমূহকে তুলে ধরবে, তার প্রকাশভঙ্গী কি রকম হওয়া 
উচিত, ইত্যাি। গ্রস্থটি কখোপকখনের ভঙ্গীতে রচিত, রচনাকাঁন €€ হ্রীইপূর্ববি। 
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(২) ক্রতাস কা দে ক্লারিস ওরাতোরিবুস (7) 02258 07০40758%5 ) গ্রস্থে 
আদিকাল থেকে তার যুগ পর্যস্ত বাগ্মিতার ইতিহাস বণিত হয়েছে। তার 
অপরাপর রচনাবলী হচ্ছেৎ (৩) দে রে পুবলিকা, (৪) দে লেজিবুস” 
(৫) পারাদোক্স। স্বোয়িকোরুম, (৬) দে ফিনিবুস ধোনেরুম এত, মালোরুম, 
(৭) আকাদেমিকা, (৮) দে নাতুরা দিওরুম, (৯) দে দিভিনাসিওনে (১০) সাতো 
মাইওর বা! দরে সেনেকঠুতে, (১১) দে লিলিউল এবং (১২) দে অফিসিস। 
এগুলির অধিকাং*ই রাজনীতি, ব্যবহারশাস্থ ও দর্শনশান্ের উপর রঠিত। এছাড়। 

আছে তার বিপুলসংখ্যক পহাবলী যেগুলি কয়েকটি থণ্ডে সংকলিত হয়েছিল, 
যেমন এপিস্তলে এদ্ ফামিলিয়ারেস, এ'পস্বলে এদ্ আতিকুম, ইত্যাদি ।১ 

৬॥ জুলিয়াল সীঙার ও তার সমকালীনবর্গ 

বোমের ইতিহাসের যে কোন ছাতই জুলিয়া সীজারের (38108 01708 

086897 ) নাম ৪ কমপারার সঙ্গে পরিচিত | তার জন্ম ১০০ ই্রা্পুবান্ধে এবং 

তিনি নিহত হয়েছিলেন 5৪ গ্রাষ্টপূবান্দের ১?ভ মাচ | এক ধধাগ্চজয়া যোচ্ষা। শেষ 

পর্যন্ত হ্ৈরাচাবা একনায়ক হয়ে উঠেছিলেন, এবং সেই অপরাধে তাকে নিহত 
হতে রে । অবগ্ল সাঙ্গাবের মৃতার পর পরামে আর গণতন্ত্র ফিণে আসোন, 
ধাপে ধাপে বাক্ষতঙ্থেরই প্রতিচা হয়েছেল । 

কন্ক এ 5 জয় শাসকের সাহিত্যিক প্রতিভা ছিল এ্রবদ একখ। ব্ল। 

অধৌক্ডিক হবে ন. যে, ল্যাটিন গগ্সাহত্যে ভার দান অপরিসাম। ইতিহাসের 

উপাদান হিসাবে ভার রচনার যণেঞ্ধ যূল্য আছে। সাজারের প্রথম গ্রস্থ 

আনালোগিয়! রচিত রগ টার গলদেশ অভিযানের প্রাক্কালে এবং খিতীয় 
গ্রন্থ আন্তিসাতোনেন (51780549765 ), সাতে বা কেটে বিরোধা বজ্বাসযূহ, 

৪৫ গ্রষ্পৃবাকে ঠ যুদ্ধের সময় লেখা । জ্যোতিবিগ্া নিয়ে ভার রচিত দে 
আস্মারিস তার ক্যালেগ্ডার সংস্কারের ভিত্তি। তার ষে দুটি গ্রন্থ মোটামুটি 
অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে পে হুটি হচ্ছে কমেন্তারি দে বেলো গালিকে এবং 

কমেস্তারি দে বেলে। মিডিলি। তার বিখ্যাত গলযুদ্ধের ইতিহা.মর সামাল 
অংশই ভার রচিত, অধিকাংশই লিখেছেন আউলুস হির্তিউম। 

১1 কিকেরোর সমুদয় রন] প্রকাশিত হয়েছে [54৮০067 ১০)৪৪-এ ( ১০৬৬) এবং ইংরাজী 

আনুবাষ [.০০৮ 5611০5-এ 1 শ্স্থাড়। জীন্স রচিত 146 24 172415০07৮০ এবং হাল্ট 

রচিত 776 7247667155০ 0525০ জব । 
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সীজারের বয়ংকনিষ্ঠ সমকালীন এঁতিহাসিক ছিলেন সানুস্তিউস ক্রিসপুস, 
বার জন্ম ৮৬ খ্ীষপূর্বান্দে। ইনি সীজারের প্রিকপাত্র ছিলেন এবং তারই অনুগ্রহে 

রোমের প্রোকল্সাল পর্যন্ত হতে পেরেছিলেন । ব্যক্তিগত জীবনে৪ তিনি খুব 
উচ্চন্তরে; লোক ছিলেন না, কিন্তু ইতিহাসলেখক হিসাবে তার প্রতি5া ছিল 

অনন্যসাধরণ। তার রঙনার সংখ্যা কিন্তু খুব বেশী নয়। তার প্রথম 

রচনার নাম বেলুম কাতিলিনি (19811%1% 09/81706 ) ঘার বি্ষয়বস্ত হচ্ছে 

বিখ্যাত কাতিলিনারীয় বড়ন্তের কাহিনী । দ্বিতীয় গ্রন্থে, অর্থাৎ বেন্ুম 

ইউগুধিভম (13211 12407171778) ) গ্রন্থে তিনি ইউপার্থাইন যুদ্ধের নিখুত 

পটভূমিক। অঙ্কন করেছেন। কিন্ত ভার সর্নশ্রেষ্ঠ কীতি হচ্ষে পাঁচ খণ্ডে রচিত 
হিস্টোরিয়া । অপরাপর ইতিহাস গন্থের সঙ্গে এই গ্রন্থের পার্থক্া হচ্ছে ষে এবানে 

ঘটনার চেয়ে ঘটনার গছিপথ ৪ গতি-পদ্ধতির উপরই “বশী গুরুত্ব দেওয়া 

হয়েছে । 

পুবোক্ত লেখকদের সমকালীন ছিলেন কনেলিউস নেপোঁস ধার কাল ৯৪ 

থেকে ১৪ খ্রীষ্টপূর্বা্ । তিনিই প্রথম রোমক জীবনীলেগক মিনি দোল খণ্ডে 

রচিত দে ভিরিস উলুশ্বিবুস (06 77728. 10155056%5 ) গ্রন্থে সৃদেশের ও 

বিদেশের শ্রে্ঠ যন্ষদের জীবনী রচন| করেছেন | কলার রচিত জীবনীগুলি 

স্ুখপাঠা কিন্তু প্রতার্কের মত শ্রমনিষ্ঠার পরিচয় সেগুলিতে পায়! ষায় না। 

ভবে এই ষোল খণ্ডের এক খণ্ড. দে এক্সেলেস্তিবুম সিবুদ একস্টে্রোরুম 

ন্গেন্তিউম (178 71 00611615180188 10805070511 17067707157 0615111675 ), ঘষে 

গন্থে তিনি রোমের বাইরের দেশের সেনাপতিদের চরিত্র চিত্রিত করেছেন, 

বিষয়বন্ত এবং গুণের দিক্ দিসে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ।১ 

এরপর আমরা বিখাত ল্যাটিন গদ্ালেখক ভারে'র (৮৪০) কথা উত্লেখ 

করব। রোমক সাহিত্যে দুজন ভারো ছিলেন, এব' তারা ভুক্তনেই প্রায় 

সমকালীন। এদের মধো একজন ছিলেন কবি ধার কথ! আমরা পরে বলব। 
গদ্যলেখক ভারোর পুরো নাম মাকুর্ন তেরেস্তিউস ভারো, জন্ম ১১৬ 

১। সীজারের রচনাবলীর পুর্ণাঙ্গ ইংরাজী অনুবাদ [০৮৮ ১৫:৪$-এ প্রকাশিত হয়েছে। 

জুলিয়াদ সীজারের নামে আরও তিনটি গ্রন্থ প্রচলিত আছে £ 1%01থগ 12207101হানএাত 

(আলেকন্রা জয়ার যুদ্ধ ), 1351447% 4804৮) (আফিকার যুদ্ধ) এবং 7৫1187 £8707987 

(স্পেনের যুদ্ধ)। নেপোসের রচনাবলীর সম্পা্না করেছেন কোবেট (১৮৮১), রোট (১৮৯১) 

এবং উইনসেডউ ( অক্সফোর্ড, ১৯০৪ )। 



২৭৯ প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য 

পূর্বাকে । তিনি প্রথম যৌবনে বিখ্যাত ভাষাতাত্বিক এলিউস ব্ডিলোর নিকট 
শিক্ষালাভ করেন। পম্পেই, সীজার ও অক্টেভিয়ানের আমলে তিনি অনেক উচ্চ 

পদ্ধ ভোগ করেছেন। সম্ভবত ভারোই হচ্ছেন রোমের সবচেয়ে বেশি বই-এর 
লেখক । তিনি নিজেই একবার জানিয়েছিলেন যে তার গ্রন্থের সংখা! ৪৯০টি । 

তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বই হচ্ছে দে লিঙ্কুয়া লাতিনা । ২৫ খণ্ডে রচিত এই 

মহাগ্রন্থে তান ল্যাটিন ভাষাতব্ সম্বন্ধে যূল্বান আলোচনা করেছেন। এহ 

২৫ খণ্ডের মধ্যে পঞ্চম থেকে দশম খণ্ড পর্যন্ত ছিন্নভিন্ন অবস্থায় পাওয়! গেছে। 
তার আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে আন্তিকুইতাসেস্ রেঞ*ম্ হুমান্ুরুমু এত, 

দিভিনাক্কম। ৪১ খণ্ডে রচিত এই গ্রন্থটির বিষয়বস্ত হচ্ছে রোমের পুরাতব, 
সামাজিক ও ধর্মীয় অন্ুষ্ঠটানাদির বিবরণ । ইমাজিনেস গ্রন্থে (রচনাকাল 
৩৯ শ্রী: পৃঃ) তিনি গ্রীন এব' রোমের ৭** জন বিখ্যাত লোকের জীবনী 
আলোচন! করেছেন। তার অপর গ্রন্থ দিসপ্রিনারম লিব্রি সাত থণ্ডে রচিত 

বিশ্বকোষ । তার ৭৬টি লির্ব্র লোগিস্োরিসি প্রাসঙ্গিক দার্শনিক  এতিহাসিক 

বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত হয়েছে। তিনি কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ রচন। 

করেছিলেন । তার সাহুরে মেনগ্লেই রোমের শ্কাতায়ার সাহত্যে উল্লেখযোগ্য 
সংষোজন। আশী বছর বয়সে তিনি “তন খণ্ডে কুষিবিদ্য়ক একটি গ্রন্থ লেখেন, 

নাম বেরুম্ রুস্মকারুম লিব্র। তিনি ২৭ শ্রীষ্টপূর্বান্দে পরলোকগমন করেন ।১ 

৭ এঁতিহাসিক লিন্তি 

ধীপূরান্ধ ও শ্রীষ্ঠান্দের সঙ্গমকাপের অনবন রোমক প্রততা হচ্ছেন তাইতুদ 

(িভিউস, লিভি নামেই যিনি বেশি পরিণত (৫7 খ্রা&পূরান্দ থেকে ১৭ শ্রীছা!। 

লিভি ছিলেন ইতিহাস-লেখক১ ১৪২ খণ্ডে যিনি রোমের সামগ্রিক ইতিহাস 

রচন! করেছিলেন, রোম নগরীর পতন থেকে দ্রুসামের মৃতু পর্যন্ত ঘটনাবলী 

যেখানে স্থান পেয়েছে । লিভির পুরে অনেক রোমক এতিহাসিক রোমের 

আগছ্যন্ত ইতিহাস লিপেছিলেন, কিন্তু লিভির মূলা তার জাতীয়তাবারী দৃষ্টিভঙ্গীর 
জন্ত। ঠাঁর ইতিহাসে উপন্ভাসের চমক আছে, ত। বর্নাধর্মী এবং জীবন্ত । 

এঁতিহাসিকের বাধ। পথ তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন. তাই তার রচনায় খুটিনাটি 

১। ভারোর রচনাবলীর সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া যাবে ওয়াকার রচিত 125 54/194885 
1/2780776%5 (১৯২৭ ) নাষক গ্রন্থে । এছাড়া দ্রষ্টব্য ডাফের 71221 42151079 0 8০716 

৯৩ 
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বিষয়ের উপর তেমন কোন গুরুত্ব পড়েনি । তার যুগের রুচি ও চাহিদাই তার 
রচনাকে প্রভাবিত করেছিল। তার গ্রস্থের সব কটি খণ্ড পাওয়া যায়নি। 
তিনিও থুকিদিদেসের মত শ্বকপোলকর্পিত ভাষণ তার ইতিহাসের চরিত্রগুলির 
উপয় আরোপ করেছিলেন, যার ফলে যেমন একদিকে তা স্খপাঠ্য হয়েছিল 
অপরদিকে তা রোমক জাতীয় চরিত্রের গঠনে অত্যন্ত সাহায্য করেছিল । লিভির 

ইচ্ছা ছিল যে সম্রাট অগাস্টাসের যুগ পর্যস্ত তিনি তার ইতিহাসকে টেনে নিম্বে 
যাবেন, কিন্তু মৃত্যু তার সেই ইচ্ছ। পূর্ণ হতে দেয়নি ।+ 

৮৪॥ প্রথম শত্তকের গভ্যলাহিত্য ঃ প্লিন, পেত্রোনউন ও 
কুইস্তালিয়ান 

র্টায় প্রথম শতকে রোমক গগ্ঠসাহিত্যের অভূতপূর্ব বিকাশ হয়েছিল । 
এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে ধার নাম উল্লেখ করতে হয় ছিনি হচ্ছেন প্রিনি (08198 

[2110108 59001010৮ ) তনি ছিলেন সে যুগের জীবন্ত বিশ্বকোষ । প্রিনির জন্ম 
২৩ক্রীষ্টাকে। তরুণ বয়সেই তিনি অদ্ভত পা্ডিত্যের পারচয় দেন । সমর- 

(বজান থেকে শুরু করে ব্যাকরণ, অলঙ্কারশান্। জীবনাসাহিত্য, ইতিহাস-_ 

কোন কিছু লেখাই তিনি বাদ দেননি । তার রচিত ছুটি ইতিহাসগ্রন্থ আছে, 

একটি ২* থণ্ডে রচিত জার্মানীর ( টিউটন ) যুদ্ধের ইতিহাস, অপরটি ৩১ খণ্ডে 

রচিত তার নিজের যুগের ইতিহাস । কিন্তু তার সবাপেক্ষা বিখাত কাজ হচ্ছে 
৩৭ থণ্ডে রচিত নতুরালিস হিস্তোরিয়া। এই মহাগ্রন্থ তিনি তর পুষ্ট পোষক 

টিটাসকে উপহার দিয়ে ছলেন । বি্ষয়বস্তর দিক থেকে এই মহাগ্রন্থকে বিশ্ব- 

কোষের পায়ে ফেল! যায় । মোট ১০,০০০ বিষয় এতে আলোচিত হয়েছে এবং 

১৭৪ জন লেখকের ২০০টি গ্রন্থের বিষয়বনস্তর-সার-সংকলন করা হয়েছে । প্রথম 
থুগড ধ্রিনি তার বাবহৃত লেখকদের ন!ম ও রচনাবলীর পরিচয় দিয়েছেন | 
'ভতীয় খণ্ডে আছে পদাথবিছ। ও জ্যোতিবিদ্ার তথ্যাবলী, তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ 

খণ্ডে তবগোল ও জাতিতত আলোচিত হয়েছে। সপ্চম খণ্ডের বিষয়বস্তর হচ্ছে 
নৃতত্ব। অষ্টম থেকে একাদশ খণ্ডে প্রা:ণবিজ্ঞান স্বান পেয়েছে । ছাদশ থেকে 
উনবিংশ খণ্ডের বিষয়বন্ত হচ্ছে উদ্ভিদবিদ্যা। বিংশ থেকে সপ্তুবিংশ খণ্ডে 

আলোচত হয়েছে বিভিন্ন গাছগাছড়ার গুণাবলী, অষ্টাবিংশ থেকে ছাত্রিংশ 

১। সংক্ষিপ্তাকারে লিতির রচনাবলী ইংরাজীতে প্রথম অনুবাদ করেছিলেন ফিলেমন হলাখু 

১৬০৭ ব্ীষ্টান্দে। সম্প্রতি ভ। আবার নুতন করে প্রকাশিত হয়েছে। 
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খণ্ডের বিষয়বস্ত হচ্ছে প্রাণিদ্বগতের রহমত, বরয়স্ত্িশ থেকে সপ্রত্রিংশ খণ্ডে স্থান 
পেয়েছে খনি, বধ, চিত্রাঙ্কন, স্কাপত্য ও ভাক্বর্ধ। প্রিনির এই বিশ্বকোষ হদিও 
তৎকালীন যুগের জ্ঞানের গণ্ভীতে সীমাবদ্ধ, তথাপি যুগ যুগ ধরে এই মহাত্রস্থ 
পঞ্জির্দের নিকট আদৃত হয়ে এসেছে ।১ 

পেতজ্রোনিউস ছিলেন প্লিনির সমকালীন, এবং তার রচনার যেটুকু নিদর্শন 
এ পর্বন্ত পাওয়া গেছে তাতে তাঁকে ব্যঙ্গমূলক উপন্যাসের জনক বলা যাঁ়। 

সামাজিক বিষয়বস্থ অবলন্গনে তিনি লিখেছিলেন সাতৃরি (56/768)। এই 
গ্রন্থের খুব সামান্য অংশই অবশিষ্ট আছে, বর সামগ্রিকভাবে তীর সেনা 

ত্রিমালচিগনিস গ্রন্থটি রক্ষিত আছে । চরিত্র-চিত্রণের অপূর ক্ক্ষতা এবং" সামাজিক 
সমশ্যাসযৃহ পোলাখুলি বাঙ্গাত্রক ভঙ্গীতে আলোচনা করার ক্ষমত। ঠার রচনাকে 

মতান্ত আকর্ষনীয় করেছে ।১ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগা মে বিখ্যাত কুযয়োভাদিস 

উপন্যাসে এই পেঙ্োনিউসই চিত্রিত হয়েছেন নীরোর সভাসদ “হসাবে। ইনি 

প্রতিঘবন্দীদের চক্রস্তে হ'তের শিরা কেটে আন্মহত্যা করেছিলেন এক তাসিতুস 
( ১৬।১৮-১৯) উল্লেখ করেছেন, এবং এই উপন্যাসে ও এই ঘটন বণিত হয়েছে । 

কুইন্কালিয়ানের জন্ম ৩৫ ্রীষ্টান্দে স্পেনে । পেশায় তিনি ছিলেন বক্তা এবং 
সেই হিসাবে অলঙ্কার শান্ের উপর হিনি ষথেছ্ পডাশোন! করেছিলেন । শেষ 

বয্রসে তিনি যাতে বক্তার! নিজ পেশা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভ করে সেই 

উদ্দেশে বারো খণ্ডে লিখেছিলেন দে ইন্স্িভুতিগনে প্ররাতোরিয়া (78 
1255 £808150752 07501 5) 1 এছড। বিগ্য!লয়ের ছাদের জন্য তিনি একটি 

পাঠা গন্থের সিরিজ প্রশ্থত করেছিলেন যা দেক্লামাঁতিদনেস € 1)6010156505%63 ) 

নানে পরিচিত | শিক্ষা সঙ্ধন্ধে ভার মতামত আমাদের নইমান যুগেব পৃষ্টিভঙ্গীর 

সঙ্গে বহুলাংশে মিলে যার। ৯* পেকে ১৭৭ শ্রীষ্ঠান্দের মধ্যে কোন সময় 

কুইন্কালিয়ান মার! যান '৩ 

১। ভিনির ি০:৪৮এ] ত1০7-র সরপ্রথম সংক্ষিপ্ত উংরাজী অনুবাদ করেন ফিলেমন হলাও 

১৬০১ হীষ্টান্দে বার একটি গুমছ নংঙ্করণ মাত্র কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে । বিধাতি অনুবাদ 

করেন বোইক এবং রেলে (১৮৭৫-৫৭) 1 1506৮ 5610165-4 র্যাকহান এব, জোন্সের জনুবাদ 

১৯৩৮ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 

২। পেত্রোনিউসের রচনাঝলীর ইংরাজী অনুবাদ করেন লোউই (1০৯৪) যা কেন্ছি জ 

বিশ্ববিস্তালর কর্তৃক প্রকাশিত হয় ১৯০৪ হীষ্টান্দে। 
৩। কুইন্তালির়াণনর রচনাবলীর ইংরাজী অনুবাদ চার থণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে [0৫6 

36565- ( ২ ), জনুবাদক বাটলার । 
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৯৪ ট্যাসিটাস এ্রবং পরবস্তা কাজের গভলেখকগণ 

ট্যাসিটাস বা তাসিতুস (005061108 ?01608 ) ছিলেন রোমের বিখ্যাত 

এঁ্তিহাসিক ধার রচিত জার্মানীর ইতিহাস বা জার্ধীনিয়া (79 ৪%%, 

717$2%8 6০ 7১0%05 267%50506 ) আজও পর্যস্ত এতিহাসিকদের নিকট 

বিশেষ মূল্য বহন করে। টিউটনদের প্রাচীন ইতিহাসের সকল তথ্যের 

আকর হচ্ছে এই মহাগ্রস্থ। এতিহাঁসিক ট্যাসিটাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন 
৫৪ শ্রীষ্টাব্দে তার মৃত্যুর তারিথ সম্ভবত ১১৭ খ্রীষ্টাব্দ । জার্যানিয়া ছাড়! তিনি 

আরও কয়েকটি যূল্যবান গ্রন্থের লেখক । তার প্রথম গ্রন্থ 719100%8 2 

0/2:97%8%5 কুইঙ্কালিয়ানের প্রভাবে রচিত, বিষয়বন্ত হচ্ছে তৎকালীন যুগে 

বাগ্মিতার অবক্ষয় । তার দ্বিতীর গ্রন্থ দে ভিতা এত, মোরিবুস ইউলি 

আশ্রিকোলা ভার শ্ব্খর বিখাত এগ্রকোলার জীবন অবলহ্ধনে রচিত। 

চোদ্দ থণ্ডে তিনি তার নিজ যুগের ইতিহাস হিশ্ছোরিয়। রচনা করেছেন ষার 

প্রথম চাবটি খণ্ড এব. পঞ্চম থণ্ডের কিছু অংশ এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। এ 

ছাড় তিনি অগান্টাসের মৃত্যুর পর থেকে জুলিয়ান বংশের রাঙ্গাদের ইতিহাস 

লিখেছেন, য। আগালেস (41%%5165, আসল নাম 46 7356855160555 4 80848) 

নামেই পঁবচিত। ট্যাসিটাস ছিলেন বিশুদ্ধ এতিহাসিক এবং সেই হিসাবে 

লিভির সঙ্গে তীর পার্থক্য ছিল মৌচলক। লিভি যেধানে ইতিহাসের বর্ণনা- 

মূলক দিকৃটিকেই গ্রহণ করেছিলেন ট্যার্সটাস সেখানে বিজ্লেষণ-ধমী দৃষ্ভঙ্গী 
অবলম্বন করেছিলেন। তিন ইতিহাসের নামে জম্ক্মমাট কাহিনী পরিবেশন 

করেন নি। বস্তনিষ্ঠা এবং এতিহাসিক অগ্রসন্ধিংসাই ছিল তার র5নার 

বৈশিষ্টা ।১ 

ছোট গ্রিন ছিলেন বড় গ্রিনিব ভ্রাহুক্পত্র, জন্ম ৬২ শ্রীষ্টাব্দে। তিনি 
ছিলেন সম্রাট ট্রাঙ্জানের বিশেষ অন্চগৃহীত বাক্তি, এবং তৎকালীন সমস্ত 
মনীষীর সঙ্গে তার ব্যক্তিগত বন্ধৃত্ব ছিল। তার রচনাসহৃহ্ের কিছুমাত্র 

অবশিষ্ট নেই, শুধু তার পত্রাবলী ছাডা। প্রথম শতকের অপরাপর লেখকদের 
মধ্যে ছিলেন ভেল্লেইউস পাতেরকুলুস ধার ছুই খণ্ডে রচিত হিস্ছোরিয় 

১। ট্যাসিটাসের প্রথম ইংকাজী অনুবাদক মাফি। এই অনুবাদের ওপর নির্ভর করেই 

চার্চ .ও ব্রোউরিলের বিখ্যাত অক্সফোর্ড অনুবাদ প্রকাশিত হয়। তাছাড়া বিশিষ্ট এরতিহাসিক 

রযাছজেও ট্যানলিটাসের রচনাবলীর ইংরাজী অনুবাদ বরেছিলেন। 

১৮ 
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রোমানা লিব্রি ছুয়ো নামক গ্রন্থের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অধ্যায় পাওয়া! গেছে! 
এই লেখকের মৃত্যু হয়েছিল সম্ভবত ৩* ্ীষ্টাকে। ভালেরিউস মাক্সিমূস 
ছিলেন ইতিহাসের গবেষক । পূর্ববর্তী ইত্বিহাসকারদের রচন। থেকে প্রয়োজনীয় 
অংশ তিনি নয় থণ্ডে সংকলন করেছিলেন। এই সংকলনটির নাষ ফাক্োরুম্ 
এত দ্িক্তোকুম মেমোরাধিলিউম্ লিত্রি ঘা তিমি সম্রাট টাইবেরিয়াসকে 
উৎসর্খ করেছিলেন। কুরসিউস কুফুস, যিনি হ্রীয়ীম গ্রথম শতকের দ্বিতীদ্বার্ষে 
জীবিত ছিলেন, দশখণ্ডে আলেকজ্জাগডরের অভিযানের ইতিহাস লিখেছিলেন, 
বদিও তার র5নার এঁতিছাসিক মূল্য সামান্যই । প্রথম শতকের অপরাপর 
রচনার মধ্যে উল্লেখঘোগ্য হচ্ছে কলমেকার রষধিবিযয়ক রচন দে রে রুত্তিকা। 

এই গ্রন্থের লেখক ষেমন একদিকে পৃববান্তী কৃষিবিষয়ক রচনালমূহকে বাবহার 
করেছিলেন অপরাদকে তেনি স্পেন, ইট'লা & এশিক্ার বিভিন্ন অঞ্চলে 

ঠার নিজের অভিজ্ঞতার কথাও লিখেছিলেন । এই গ্রন্থটি কলুষেল1 বচন! 

করেছিলেন ভাজিলের জিওজিকার পরিশিষ্ট হিসাবে । ছাদশটি অধ্যায়ে বিভক্ত 

এই গ্রন্থটির প্রথম ছুটি অধ্যায়ে আছে সাব ৭ বাজ, তৃতীয় থেকে পঞ্চম 

অধ্যায়ে আছে বিভিন্ন ধবনের ফসল মাঁবাদের পতি, ষ্ঠ থেকে নবম অধ্যায়ে 

আছে যথাক্রমে পশ্ছ, পাখি, মতন ও মক্ষিকাপালন পদ্ধতি, দশষ অধ্যায়ে 

উষ্চান-চায, একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ে কুষকের কতব্য। খ্রপর ধাব নাম. 

উল্লেখ করতে হয় তিনি হচ্ছেন ফ্রস্তিহস ( ১০-১০৪ গ্র&াক)। এ পর্ন গার 

তিনটি রচন! পাওয়া গেছে। প্রথমটি শিরোনামাহীন, বিষয়বস্ত হচ্ছে লমর- 
বিজ্ঞান । ছিতীয় গ্রশ্থটি তুই ভাগে বিভক্ত, বিষয়বস্ত হচ্ছে জমি জরিপ, নাষ 

দে 'আর্গোকুম কোফ়ালিতান্তে এবং দে কগ্ছোছেসিস আর্গোক্ষম। তাঁব আর 

সার আবার একটি গ্রন্থ রোমনগরীর নাল।-নর্মার সমস্তা নিয়ে রচিত, নাম 

দে আরুইস্ উরবিস রোমা ।. পম্পোনিউন যেল। ছিলেন গ্রীষটীয় প্রথম শতকের 
ভূগোলবিদ ধিনি তিন ৭ রচনা করেছিলেন দে কোরোগ্রাফিয়া। সাহিত্য 
সমালোচনার ক্ষেতে এ যুগে খ্বাবিস্থৃতি হয়েছিলেন প্রোবুন এবং আস্কোনিউস 

পোরিয়াঞস। প্রোস 'ভাছিলের রচনার ওপর টীকা লিখে বিখ্যাত হুয়েছিলেন। 

আস্কোনিউস কিকেরোর রচনাবপীর টাকাকার ছিলেন।১ 
হান্িয়ানের পরবর্তী কাল থেকেই রোমক সাহিত্যের অবক্ষয়ের যুগ হুচিত 

৯। ছোট গিনির রধাধলীর কিছু কিছু নির্পন পাওয়া যাষে ওয়েউকোট অন্পাদ্ধিত 

97256014465 (১৮৯৯) গ্রন্থে পাতেরকুলুলের রচদাবলীর ইয়াজী অনুখাহ ফরেছেন 
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হয়েছিল। ছিতীয় ও তৃতায় শতকের ল্যাটিন গঞ্সাহিত্যে আইনবিষম্বক 

রচনাই বিশেষ প্রাধান্ত লাভ করেছিল যার পথিকৎ ছিলেন গাইল, 
পাপিনিয়ান্ উল্পিয়ান এবং পলুস্। এ'দেরই শ্রমকে ভিত্তি করে পরবর্তী কালে 
(ষষ্ঠ শতকে ) সমাট প্রথম জান্তিনিয়ানের যুগে সংকলিত হয়েছিল কোর্ূর্ন 
ইউরিস্ সিভিলিস্ (02777851748 0271125)1  দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ শাকের 

এভিহাসিকরদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন স্থয়েতানিউস্ ফ্লোরুস্. অগান্তা, জাইিন, 
অরেলিউস্ ভিক্তব্, ইউজ্রোপিউস্, আন্দিয়াগস মার্সেলিছুস ইত্যাদি । এদের 

মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন স্বত্নেতোনিউস্। 'ভারোর মতই সুয়েতোনিউস্ 

নানাধিধ বিষয়ের রচনার ছারা ল্যাটিন সাহিতাকে সমুদ্ধ করেছিলেন। ইতিহাস, 

সাহিত্য, পুরাত্তত্ব, 'ভাষাতন্ত, প্রতি বিজ্ঞান কোন কিছুই তিনি বাদ দেননি । 

ভার বিশ্বকোষ তুল্য গ্রন্থ প্রাতা (2৮71৮) দৃশ খণ্ডে বিভক্ত । তাঁর রচিত দে 

[ত।1 সাঁঙ্জাকস্ গ্রন্থে তিনি সীঙ্ভার খেকে নটরা পর্যস্থ বারোঙজন সম্রাটের চরিত্র 

চিত্রিত করেছেন। ভার অপরাপব গৃহের »ধয উল্লেখষোগ্া হচ্ছে ভিনিস্ 

ইলান্সিবস যাতে তনি রৌমক কবি-সাহিহকদের কথ। বলেছেন। তার 

অন্যান্য বিপ্যাত গ্রন্থ হন্ছে হিস্চোরিসিদ্ এবং গ্রামা তিস্ এত, রেতোরিবুস্1১ 

শেষ উল্লেখযোগ্য রোমক এতিহাসিক ছিলেন আম্মিয়াছস্ মার্সেলিনুস্ 

যিনি ৩৯০ প্রীষ্টাব্দে ৩১ খণ্ডে রেকম্ জেস্গাক্ম্ লি ( (17) 768৫০৮%, 

1472 নামক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন । এই গ্রন্থের গ্রথম তেরটি খণ্ড বিলুপ্ত 

ধ্াটসন যা 87103 013551081 [১1100৭5 9676৩5-এ প্রকাশিত । মাজিযুসের রচনাবলীর 

সটীক সম্পার্ষণা বরে'তন হালম (১৮৬৫) এবং কেম্ফ (১৮৮৮ )। কুরসিউস কফুমের রচনাবলীর 

প্রথম ই'রাজী অন্ববাদ করেছিলেন প্রা যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮২১ শ্রীষ্টান্দে। কলুমেল্লীর 

রশাবলং সবপথ্থম ইংরাজীতে তনুদ্দত হয ১৭২৫ হীষ্টাকে, অনুবাদক ছিলেন ব্রাডলে। 

ফুজিনুদের রচলাবলীর »ম্পাদনা করেছিলেন ঠাসেল্ যাবেষ্টন ধক প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৯ ও 

১৯১৩ ধীালে, পরে 150৮9811657 দেশ নব জনুবাহ প্রকাশিতহহ। পঞ্পোশিউস মেলার 

বজমাধপীযর ই'রাজী অনুবাদ নর্ধপ্রধম বদ্ছিলেশ আগা লং পরে ১৯১২ হ্ীষ্টাব্ষে ওই 

অনুবাদের আবও উন্নতিলাধন করেছিলেন ফিলিপ,। 

১। ধপ়েতোনিউসের রচনাবজীর ত্ীধম সংক্ষিপ্ত ইংকাজজী অগুবাষ করেছিলেন ফিলেষন্ 

ইলাগড ১৬৩ খ্রীষ্টান যা ১৯০৭ হ্রীষ্টানে 100.) 7570515010205-এ পনঃপ্রকা*ত হয়েছিল । 

তাছাড়া 20005 019551081 1.1:815 প্রস্থমাজায় টদসন্ ও কয়েক্টার কৃত অনুবাদ আবং 7০৪৮০ 

দ88-এ লেজ,ও রোজ .কুত অন্থুযান্ষও এক গরনঙ্গে উল্লেখধোগা। 
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হয়েছে।১ চতুর্থ শতকের পর থেকেই ইতিহাস রচনায় গ্রীত্ীয় দৃষ্টিভঙ্গী 
প্রচলন শুরু হয় এবং এই বিয়ে ধারা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন 
তারা হচ্ছেন স্থুল্পিসিউন্ এবং ওরোসিউস্্। এরা উভয়েই সামগ্রিকভাবে 

জগতের ইতিহাস রচন। করেছিলেন। ব্যাকরণ রচনায় খ্রীষ্টায় দ্বিতীয় শতক 

থেকে পঞ্চম শতকের মধ্যে ধারা কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তার। হচ্ছেন গেলিউল্, 

নোনিউস্, দোনাতুস্, চা'রসিউস্, দিওমেদেস্, সাভিউস্, মাক্রোবিউস্, এবং 

প্রিন্বিয়ান্। এ যুগের ছাত্রপান্ গ্রস্থসমূহের যশম্বী লেখক ছিলেন মারিসিয়াহূস্ 
কাপেন্লা এবং কা।সওদোরুস , জ্যোতিবিদ্া নিয়ে লিখেছিলেন সেন্সোরিচুস্, 

ফরমিকুস্ ও মাতেব্নুদ্, এবং কুষিবি্ার লেখক ছিলেন পাল্লাদিউস। এব 

প্রত্যেকেই তৃতীয় থেকে পঞ্চম "শতকের লোক ছিলেন । 

০॥ জযািন কাব্যসাহ্িত্য 

ই্ষ্টপ্ব প্রথম খতকের শেমার্ধে বোমক কবিত। ৪ কান্যসাহিত্য গগ্চপচনার 

তুলনায় তেমন বিকশিত হতে পারেনি । পৃবোলিখিত ভারো কবিতায় কিছু 
স্যাটায়ার রচনা! করেছিলেন। এ ছাড়া ছিলেন দার্শনিক-কর্ব লুক্রেমিউস 

(মৃতু শ্রী: প: ৫৫) ধিনি এম উস অবলদ্থিভ হোমাবীঘ পছতিকেই কাবারচনাব 

আদর্শ করেণ্ছিলেন | হাল র.চত কান্যহঙ্গেব নাম দে বেরুম নাতৃবা, যা ছয় 

খণ্ডে বিভক্ত ! এই কান্যগ7ছপ হল ঈতেশ্ব ছিল শ্রী দাশনক এপিকুলোমের 

মতবাদ প্রচার। হূলত আলেকজাপ্ ; শ্রীক ক'বরাই ছুলেন এ যুগে বোমক 

কবিদের আদর্শ। 

্ষটপূর্ব প্রথম শতকে ল্যাটিন কবিতায় ফিনি যুগান্থর এনেছিলেন তিনি 
হচ্ছেন ভাঙজিল (0১৪1), ৬৮] 1)0৭ ৯15০১) যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন 

৭০ ত্রীষপূর্বাব্ষের ১৫ই 'অক্টোবন তারিখে । কগ্র স্বাস্থ্যের জন্য তিনি জন- 

জীবনের সঙ্গে কোন যোগাঁষোগ রাখেন নি। €৩ গ্রাইপৃরান্দে তিনি গ্রীক 

কবি আসিনিউস পোলিওর সপে পরিচিত হন এবং ভারই অনুপ্রেরণায় 
তিনি গ্রাম্যজীবনের পট্ুমিস্টায় দশটি দীর্ঘ কিতা (£61 /559 ) লেখেন, 
যেগুলি পরব কালে বুকোলিক] (2৮০7০ ) নামে প্রকাশিত 47 এগুলি 

থিওক্ষিতোমের আদর্শে রচিত। এগুলির মধ্যে পাগিতোর পরিচয় আছে, 

কিন্তু গ্রাম্য পণুপাক জীবনের সহজ স্বাভাবিক ছবি এ ক।ব্তাগু'লর 

১। ইংরাজী অনুশাদ 2 হলাযাও (১৬৭৯ ) এবং ইয়ো' (১৮৬২ )। 
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শধ্যে ফুটে ওঠেনি । কার পরবর্তী কার্য গ্রন্থ হচ্ছে জিওজিকা € 22০795০, 
2০%$০% )| এই কাব্যগ্রস্থটি ল্যাটিন সাহিত্যে এক আশ্চর্য সৃষ্টি, যর্দিও 

বিষয়বস্ত অত্যান্ত সাধারণ। মোট চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই কাব্য গ্রন্থটির 

থম অধ্যায়ের বিষয়বন্ত হচ্ছে জমি তৈবী করার পদ্ধতি, দ্বিতীয় অধ্যায়ের 

উদ্যানস্থঙরি, তৃতীয় অধ্যায়ের পশুপালন ও চতুর্থ অধ্যায়ের মক্ষিকাপালন। ঠার 
তৃতীয় ও সঠশেষ কাব্য হচ্ছে ইনিদ্ 4,821 ) যা 'তনি সম্পুর্ণ করে যেতে 
পারেননি । ভাব ই'্ছ্া ছিল যেন কাব্যটকে সাধাবণ্যে প্রচার না করে নষ্ট 

করে দেগয| হয়। কিন্তু ভাব মৃত্াব পব শাব বপুপর্গ ভীব শেষ ইচ্ছা না 

মেনে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন । ইনিদ প্রঃব ছনসমাদন লাভ করেছিল। এর 

বিময়বন্ত হচ্ছে ট্যয়েব বিখ্যাত বাব ইনিগাসেব কাণ্নী। কথিত আছে থে 

ট্রঘ পর"সেণ পব ইনিযাস সেখান থেকে চলে হাসেন এবং নানা বিপৎসন্কুল 
'অবস্থাব ভিতব দিযে শেষ পরন্থ ইটালীতে উপস্থিত হন। বোমের প্রতিষ্ঠাতা 

বোমুলাস দ ন্মোস তার বশধব | সংধাবণেব মো প্রকাশিত হবাব পবই 

ইনিদ বোমেল জাক্চাঘ মহাকাবান্পে পরশণত হয়, বামেব জনজীবনে 

এই গগটিব প্রভাবঞ্ প্রঠন | কিন্ধু পাবা এসাবে ইনিদ খুব উতরষ্ট নয়, 
কাবাগুণেব ঠক বেকে কবিব জিন্প্জকা। উনদের চেয়ে ব্রেচ। ভাজিলের 
পাণকগ্ননা ছিল যে এই কাব্যে তিনি ইনলয়াড ৪ অভডিসিব শির্ষাসেব মেলবদ্ধন 

ঘটাধেন_- প্রথম ছয় অধ্াায়ে অভিসউসেব আভক্ভর্ধাবেব মতই ইনিয়াসের 

দ্রঃসাহসিক কার্যকলাপের চিত্র অহিত করবেন এবং শেষ ছয় অধায়ে 

লাটিযামের সি্ভাষনেন জন্য যুদ্ধে বণনা দেবেন । কিন্তু তাব এই উদ্দেন্য 

সফ্চল হয়নি | প্মা৪ বত ক'ত ভাক্দিলেব নাষে লে, তবে সেগুলি তার 

লেখা নয়। ভাঞ্জিল মাবা গিয়েছিলেন ১৯ হী পূর্বাবেব ২১শে সেপ্টের 

তারিখে । 

শাকিলের পরে এবং ও£ভদেব পৃবে তিনজন শণক্তমান কবির নাম পাওয়া 

ষায়। ভাবা হক্ফেন হোবেস, তাইবুলুন এবং প্রোপাবসিউস। হোরেসের 

জগ্র ৬৫ স্রীষ্টপৃণান্দের ৮ই ভিসেপ্বব। প্রথম যৌবন সীক্তার-বিরোধী বিপ্পবে 
ভিনি জড়িত ছিলেন। তার কাব্যপ্রতিভা লক্ষা কবে ভাঙ্গল তাকে নিজ 

পৃষ্ঠপোষক মেসেনাসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। ৩৫ খ্রীষটপূর্বান্দে সারমোনেস 
(947 756$) শিয়োনামায় তিনি কয়েকটি ন্তাটায়ার প্রকাশিত করেন। 

তার দ্বিতীয় কাব্য হচ্ছে ইপোদেস্ (127954) ঘ। আইয়াস্বিক ছন্দে রচিত 



২৯৮ প্রাচীন বিশ্বসাছিতা 

ঈীতিকবিতার পর্ারভুক । প্রকৃত ল্যাটিন গীতিকবিতা হোরেদের হাতেই 
প্রতি লাও করে। এ বিয়ার চার খণ্ডে রচিত কারফিনা ( 0০785:7 ) 
বিশেষ উদ্লেখযোঁগা | তাছাড়। তিনি ব্যঙগধর্মী এক অদ্ভূত পত্র-সাহিত্যের 
সুচনা -করেছিলেন 'ঘার নায এপিগ্ছলি (617581%126)। হোরেসের স্ৃত্যু 

ইয়েছিল ৮ খ্রীষটপূর্বাঝের ২৭শে নভেম্বর তারিখে । কবি তাইবুন্ুদের জন্ম ৫৫ শ্রী" 
প্ধাবে। তার চারটি কাব্যগ্রন্থ এ পর্ধস্ত পাওয়া গেছে। তিনিও হোরেসের 

মত ছুঃখবাদী এবং তার রচনায় ছুঃখবাদের চিচ্ধ হুম্পষ্ট। কবির ব্যক্তিগত 

জীবনের ব্যর্থ প্রেমই ঠাকে ছুংখবাদী করে তুলেছিল। তার ছুটি বিখ্যাত 
কাব্যগ্রন্থ ফেতয়। এবং নেমেসিস্ নাষক দুজন রমণকে কেন করে লেখা 

ধারা তার জীবনে গ্র১গ তুঃখের কারণ হয়েছিল। কবি প্রোপারমিউসও 

(জন্ম €* ত্রীঃ পৃঃ, প্রেমের ক বত্া লিখেই বিখ্যাত হয়েছিলেন। তার সমস্ত 

কবিতাই দিস্থিয়। নামক তার এক মানসার উদ্দেশ্যে লাখত। তারও মোট 

চারটি কাব্যগ্রন্থ পাওয়। ছেছে এবং সবগু(লই তাইবুল্সসের কবিতাগুচ্ছের মতই 

শিরোনামাবিহীন ১ 

শরী্ীয় প্রথষ শতকের সংশ্রেষ্ঠ ল্যাটিন কবি ছিলেন ওভিদ। হোরেস, 

তাইবুন্থুয এবং প্রোপারসিউস কাব্যের ক্ষেত্রে যে ধারার প্রব্তন করোছলেন, 

দেই ধারাটির পরিপূণতা ঘটোছিল ওভির্দের হাতে। ওভিদের জন্ম ৪৩ খ্ী- 

পুরধান্দে এবং তার মৃত্যু ১৭ ত্রীাকে। ভার পিতার আশা ছিল যে 51৪7 

আইমজীবী হবেন এবং সেই উদ্দেশ্েই তিন বালাকালে রোমে প্রোরত হন 
ধেখানে তিনি গ্রখ্যাত আলঙ্কারিকদের নিকট শিক্ষালাভ করেন। শিক্ষা্ে 

ভিনি গস ও এশিয়াতে ভমণ করেন। এই সময় তিনি মীধিয়। নামক একটি 

ই্রাজেভি রচনা করেছিলেন যেটি এখন লু্ধ হয়ে গেলেও তৎকালন 

সমালোচকদের ধারা প্রশংসিত হয়েছিল। পরিণত বয়সে ওভিদ্ “রামক 
সরকারে চাঁকুরী গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় (তিনি তার বিখ্যাত কাবা- 

১। লুক্রেসিউমের কবিতাসমুকের ইংরাজী অনুবাষ করেছিলেন বেইলী য। জক্াকোর্ড থেকে 
প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১ খ্রীষ্টাঞ্জে। ভার্জিলের অনুবাধকের সংখ্যা বহ ধাধের এখো প্রথমেই 
উল্লেখযোগা দ্বাইডেন। এ ছাড়া আছেন কপিংটন, ম্যাককেল, মরিস, বাওয়েন প্রস্কৃতি। 

হোরেসের অনুবাদক কনিংটন, তাইবুদুসের ক্রাঙ্গটুন, এবং প্রোপারসিউসের নট, মুর, কাটুন, 
ফিলিদোর, গ্যান্টিজন প্রস্ভৃতি ৷ এদের মুল রচনাবলীর নিদর্শনের জন্থা পো্টগেটের 32120/1%5 
(ইয়োজী টাক! সহ) এবং এলটনের 574025 0 ০৮85047 ১০৫৩ জইযা | 



পের লাহিত্য ২৭ 

প্র যেতামোরফেণীসেদ (3১/৮5০1250887) রচনা করেছিলেন | কিন্ত » র্ঠানে 
তিনি আকল্থিকভাবে সম্াট অগাস্টাস কর্তৃক রুষ্ণসাগরের পরপারে দির্বাসিত 

হুন। অির্ধানিত অবস্থায় তিনি তার দ্ডাজা তুলে নেবার জন্ত সম্রাটের কাছে 
আবেদন বর়েন। তার লেই সময়কার হস্তপ1! তার আত্মজীবনীমূক কাবা গ্রন্থ 
জি্তিয়ায় (৫দ+845) প্রতিফলিত হয়েছে । কিন্ত তার দগ্ডাজ্ঞ। মকুব হয়নি। 
নির্বাসিত অবস্থায় ভগনন্বদয়ে তিনি প্রাণত্যাগ করেছিলেন । তীর রস্নাবলীর 

নিয়ন্ধপ তালিকা করা যায় : (১) ১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিন আমোরেস 

(4068) যাতে কবির ৪০টি প্রেমের কবিতা! আছে যেগুলি করিন্না নানক এক 

অজ্ঞাত কবিমানসীকে উদ্দেশ করে লেখা । (২) একুশটি পত্র-কবিতার সংকলন, 

নাষ হেরোইদেস (17701758) যাঁর বিষয়বন্ত হচ্ছে স্বামী বা! প্রণন্ীর নিকট স্ত্রী 

বা প্রেমিকার পত্ত। মাইকেলের বীরাঙ্গনা কাব্য সম্ভবত এই গ্রন্থ অবলম্বনে 

রঠ্িত। কিন্তু এই কাণাগ্রস্থট ওভিদের নামে চললেও এটি অপরের লেখা। 

(৩) মেদিকামিনা ফাসিই (71501057760 77566) অসম্পুর্ এই কাব্য গ্রন্থট 

নারীদের প্রসাধন সম্পর্কে রচিত | (৪) আমাতোরিয়া (47৮545710 __তিনখতুগ 

রচিত এই কাব্যগ্রন্থটিতে মেয়েদের হ্দয় জয়ের কৌশল আলোচিত হয়়েছে। 

(৫) রেমেদিয়া আমোরিস (127/6475. 4%7048 )- এই কাবা গ্রন্থটি পূর্বো্ক 

গ্রন্থের পরিশিষ্ট। (৬) মেবায়োরফোসেস--এটি একটি এতিহামিক কাব্য, 

ওভিদের সর্বশেষ্ঠ কাবা বলে স্বীকৃত । (৭) ফাস্তি (745/$ রোমের বাসরিক 

উৎসবগুলিকে কেন্্রকরে এই কান্যট রচিত হয়েছিল। (৮) আত্মজীবনী- 

মূলক কাবা-জিশ্ডিয়।। (৯) পক্তাস নামক এক বন্ধুর উদ্দেশ্তে রচিত 

কবিভাকারে পত্জাবলী--এপিস্তলি এক্স পোৌস্তে। (7015811৮665 701) ) 

(১০) ইবিশ (188 )-কবি কালমাকোসের এই নামেরই একটি কবিতা 

অঠসরণ। (১১) হালিউতিকা (11218414116) -সধমীত্রিক ছন্দে রুষ্লাগরের 

ষাছের উপর এই কাবা রচিত। 

রোমের ইতিহাসে সেনেকা ছিলেন ছুজন, পিতা ও পুত্র, একজন নিখ্যাত 

বন্ত। ও আলঙ্কারক, অপরঙ্জন দার্শনিক, কবি, নাট্যকার ও গগ্যলেখক। 

ঘিতীয় জনই আমাদের আলোচা ব্যক্তি। প্রথম জীবনে তিনি সম্রাট কলডিয়াস 

কর্তৃক কসিকায় নির্বাসিত হন, পরে রাপী আগ্রিপ্সিনার অন্থরোধে তাঁকে ফিরিয়ে 

আন! হয় এবং তিনি আগ্রিগিষ্নার পুত্র নীরোর গৃহশিক্ষক পদে নিষুক্ত হন। 

পরবর্তী কালে নীরো! লা হলে সেনেফ। কিছুকাল তার উপযেই্টা ছিজেন। 
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লেখক হিসাবে সেনেক! তার সরল স্টাইলের জন্য বিখ্যাত। তার অজশ্র গন্ধ 
রচনার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় দর্শন ও নীতিশাস্থবের উপর রচনা দ্ধে 
ক্রেমেনসিয়া । এর পরেই উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রকৃতি বিজ্ঞানের উপর সাত খণ্ডে 
রচিত কুয়ে।শ্ওনেম নাতুবালিস। এ ছাড়া ঠার পত্রাবলীও বিশেষ উল্লেখষোগ্য 
ষেগুলিদ্নে কদসোলাতিওনে শিবোনামায় সংকলিত হয়েছিল । কিন্ত কবি ও 
নাটাকাব হিসাবেই সেনেকা অধিকতর জনপ্রিয় হয়েছিলেন। বলতে গেলে 

সেনেকাই হচ্ছেন একমাত্র বোমক ট্রাজেডিকার। এ পাস্থ তার বচিত দশটি 

ট্রাজেডি পাওয়া গেছে £ হাবকিউলেস ঘুবেন্স, হাবকিউলেস ইতিউম থিয়েন্তেস, 

ফেব্রা, ইডিপাস ত্রোয়াদেস মাদিয়া, আগামেমনন, থেবাইস ও অক্তেভিয়া। 
এই উ্রাজেডিগুলিব 1ণবয়বন্ত ও আঙ্গিক গ্রীক মাদশে বাঁ । কিন্তু চবিত্রসযূহের 
গঠন সম্পুর্ণ বোমক। এদিক একে এসেউস ৭ পাকুণ্ভউসেব সঙ্গে সেনেকার 
পার্ধকা "মৌলিক ।১ 

ই্ট'ম প্রথম শৃতকে, অথাৎ মোটামুটি টাইবেবিমাসের সময় থেকে ট্াঙজানের 

য্্যু পান্থ এক *ভাকীব হততিহাসে শছছমণ্হতোন যেমন উন্নতি হয়েছে, 

কর্বতা ও কান্যস হিত্যেব মনের কু তহমন ১ সবে দিতে পাবেনি। তবে 

এ যুগে কবিতা ও কাবান'হিতোব বিকাশ গে একেবাবেই হয়নি তা নয়। এই 
শতকে আমবা। ভিনজ্ঞন মহাকাব্যকাবেব উল্লেখ পাইজাানিকুস, মালিলুস 

এবং লুসলিউস। জারা নকুস € ১৫ খ্রা্টপৃশাদ ১৯ ধীষ্টাল) ছলেন গভিদের 

সমকালীন এবং ওণহদ ভাব ফণশি কাবাটি জার্ানকুসকে উত্সর্গ 

কবেছিলেন। জার্গানেকুসের নিজ্ম্ব ব্চন। বিলুপু হমেছে। এ পর্যন্ত তার 

ফেনোমেন। বাবোর মোট *১৫ লাইন পায়) গেছে । মহাকবি হিসাবে 

জার্ধানিকুসেব উল্লেখ একমান্র ৭ভদই কবেছেন | মহাকবি বলে উল্লিখিত 

মানিলুল জ্োতিবিগ্ভার উপব পাঁচ খণ্ডে রচনা কবেছিলেন আন্বোনোমিকা | 
তৃতীয় জন ছিলেন লুসিলিউন ধাব এত.ন। কাব্য গ্রন্থেব কিছ অ'শ এ পর্বস্ত 

১। ওভিদের রচনাবলী বিভিন্ন সময়ে বিছিন্ন পণ্ডিতের ঘর! সম্পাগি ১ ও অনুষ্ধিত 

হয়েছিল। মালো এবং দাইডেন ওপতিদের বহু রচনার হাজী অনুবাদ করেছিলেন। ওতিদ্ ও 

ঠার রচনাবলী মন্বদ্ধে বিশধভাবে ভাত হবার জন্তু টিটফেলের £1/5009 0 নিওযাও। 14704 

ষ্টব্য। ভার নূল প্রন্থগুলির ক্ধিকাংশেরই সাক সম্পানা করেছেন আওয়েন। সেনেকায় 

রচপাবলীর ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন মিলার (১*৮ ) এবং ক্লার্ক (১৯১৭) 



রোমক সাহিতা হা 

পাওয়া গেছে। এদের থে কেন মহাকবি বল! হয়েছে তা বলা শক্ত, 
বোধ হয় এর] মহাকাব্যকারদের অনুসরণে সথ্মান্িক ছন্দে লিখতেন 

বলে।* 

এতিহাসিক কাব্য লিখেছিলেন লুকান (মৃত্যু ৬৫ শ্রীষ্টা্ব ) এবং সিলিউস 
ইঙালিকুন (মৃত্যু ১০১ খ্রীষ্টাব্দ )। লুকান ছিলেন সেনেকার ভ্রাতুল্পত্র। 
প্রথম জীবনে তিনি সম্মাট নীরোর স্বৃদৃষ্টিতে ছিলেন, কিন্তু স্বয়ং কবিপ্রতিভার 
অধিকারী নীরো লুকানের জনপ্রিয়তায় ঈর্ধান্বিত হয়ে সাধারণের মধ্যে তার 

কবিতার আবৃত্তি নিষিদ্ধ করে দেন। শেষ পর্যস্ত লুকান সমাট নীরোকে 

হত্যার জন্য একটি চক্রান্তে লিপু হন, কিন্তু অবশেষে ধরা পড়ে আত্হত্যা 

করেন তার বিখ্যাত কাবাগ্রন্থ গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ফারসালিয়া। 

দশ ঘণডে রচিত এই বিশাল কাব্য গ্রন্থে সীঙ্গার ৪ পম্পেইর গৃহযুদ্ধের কাহিনী 

বণিত হয়েছে । সিলিউস ইতালিক্ুসের জন্ম ২৫ খ্রীষীব্দে। অনসর-জীবনে 

তিনি সতের খণ্ডে পিউনিকা' নামে দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের কাহিনী অবলম্বনে 

একটি কাব্য র5না করেছিলেন। এ যুগে বীররমপূণণ কাব্য রচন! করেছিলেন 

স্টাতিউস (মৃত্যু ৯১ হ্ীষ্টান্দ ) এবং ভালেবিউস্ ফ্রান্ুস (মৃত্যু ৯* খ্রীষ্টাব্দ )। 

প্রাচীন যুগের বীররসপূর্ণ কাহিনীগুলিই ছিল স্থাতিউসের রচনার উপজীব্য 

বিষয় । ১২ খণ্ডে তিনি লিখেছিলেন থেবাইস, ইভিপাসের মৃত্যুর পর তার 

পুত্রদের মধ্যে রাজ্যলাভের জন্য সংগ্রামের কাহিনী । এ ছাড়া দু খণ্ডে আকিলিস 

নামক কাব্য গ্রন্থের কথাও উল্লেখযোগ্য ! হাতিউসের মধ্যে গীতিকবির প্রতিভাও 

ছিল, এবং তার একটি গীতকবিতার সংকলনও পাওয়া গেছে, নাম সিল্ভি। 
ভালেরিউস ফ্রান্স ছ্েসন ও মীদ্দিয়ার কাহিনী অবলম্বনে লিখেছিলেন 

আর্গোনতিকা। গ্রামজীবনের চিত্র কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন কালপুনিকুস 
সিম্বলুস (মৃত্যু ৫৫ খ্রীষ্টান্ )। তার মোট সাতটি দীর্থ কবিতা পাওয়া গেছে 

যেগুলি ইকৃলোগি (8০177 ১5 ) নামক সাধারণ শিরোনামায় রচিত। কৰি 

হোরেস ষে ব্যঙ্গমূলক কবিতার স্ত্রপাত করেছিলেন পরবর্তী কালে তা অনুসরণ 

করেন পেপিউস (মৃত্যু ৬২ শ্রষ্টা্) এবং জুভেনাল (মৃত্যু ১৩* খ্ীষ্টাব ) 

১। লুদিলিউনের এড নার লেখকত্ব ভাঞ্জিলের উপর আরোপিত হয়েছিল। ৬৪৪ লাইনের 

এই রচনাটি সম্পান। করেছেন রবিনসন এলিস, পোষ্টগেটের 0০77985 1০2ধোগত লিটা নাঃ 

্রস্থে। মানিপুসের 25জ:0710৫-য ইংরাজী অনুবাদ করেছেন গণঝোড ১৯১১ বী্টাবে | 



২৮২ প্রাচীন বিশ্বসাছিত) 

পেগিউসের এ পর্যস্ত মোট ছয়টি ব্যঙ্গাত্মক রচনা পাওয়া গেছে। জুতেনালেক 

প্রাপ্ত কবিতার সংখ্যা ষোলটি। | 
রোমক সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের যুগে, অর্থাৎ হাড়িয়ানের (১১৭ খ্রীঃ) যুগ 

থেকে ্ রীস্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যস্ত কবিত1 ও কাব্যসাহিত্যের শোতে ভাটা পড়েছিল। 
চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে মোট চারজন কবির নাম আমরা পাই--অউসোনিউস্, 

ক্লভিয়ান, নমাতিয়াহুল্ এবং ভ্রাকোন্সিউস। অউসোনিউস্ ছিলেন বিন্বম্নকর- 

ভাবে ব্ত্তিকেজ্জিক লেখক । নিজের মানসিক সংঘতগুলিকে তিনি ছন্দোব্দধ 

করেছেন দুটি কাব্যগ্রন্থ, একটি হচ্ছে পারেস্তালিয়, অপরটি মোসেল্স!। 

ক্লভিয়ান ছিলেন শ্ীষ্টীয় চতুর্খ শতকের কবি। ঝর যুগে রোম বৈদেশিক 
আক্রমণে বিপর্যস্ত । কিন্ত রুডিয়ান ভ্যাগালস আক্রমণকারীদের নেতা হ্িলিকোর 

স্থনজরে পড়তে সমর্থ হয়েছিলেন । ভার বিখ্যাত রচন] হচ্ছে রাপ্ু,স্ প্রোসাপিনি 

“প্রোসারপাইনের ধর্ধণ' । এই অসমাপ্ত মহাকাব্যে তীর কবিপ্রতিভার চরম 

শ্ুরণ হয়েছে! তাছাড়া তিনি প্রশস্থিমিলক বছু কাব্য লিখেছেন। ভ্রাকোন্- 

সিউস্ ছিলেন পঞ্চম ধতকের কবি। পর্বত কালের লেখকের! ঠার রচনার 

স্বখ্যাতি করে গেচুছন, কিন্ত তর রচনার সামান্ত অংশই অবশিষ্ট আছে। তীর 

একটি দীর্ঘ ধবিত। বাঁতিস্ফাকৃতিও 'কন্ত অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে । কবি 
নমাভিয়াহন্ও পঞ্চম শতকের লোক । গথ-নেতা আযলারিক যন রোষ 
লুন পঁক্পেন, তিনি তখন রোম ত্যাগ করে অন্তর পালিয়ে যান। হার সেই 
সমঞ্ককার আযাঁওভেফ্টীরসমূহ তল ছুই *7গু রচিত কাবাগন্ব দে রেদিতু ্থও-তে 

কপি হয়েছে । 

১১7 ইউরোপীয় ল্যাটিন সানি 

৪৭৬ত্রীষ্ঠান্দে রোম সাম্রাঙ্জোর পতন ঘটলেও ল্যাটিন ভাষা ৪ সাহিতোর 

অগ্রগভি তাতে বিশেষ বাধাপ্রাপ হয়নি । কেনন! আমল রোম সামাজোর 
শী ৮১০৮, এদ০৮৭ পা জা তত হস শি শপ বাপ 

পু 

51 পুকানের রুচবাবলীর ইংয়াভী অনুবাদ করেছিজেন বথাবমে মারো (১৬০০), গোর্জেস 

(5৮১৪), মে (১১৮), রো (১৭১৮) এল রিউংলে (১৯৫ )1 দিলিউস ইতালিফুাদয 'পিউনিক। 

00785 22০74) 171710757-এর ছিতীয় খণে স্বাপ পেয়েছে! ওই একই এ্ন্থ শাকিউসের 

থেবাইপ এবং আকিলিস স্কান পেয়েছে । দিলভির ইংরাঙ্গী ওনুবাদ করেছিলেন চাটার ( অয্ফোর্ড, 

১৯০৮ )1 ভালেরিষউন ফ্লাকুমের জন্য সামাদ রচিত 584 0196 2780%28295 ভষ্টগ । 

কালপুমিকুসের রচনাবলী ইংরাসী অনুবাদ করেছিলেন হট ১৭৯১ বীষ্টাকে। পেমিউস ও ভুহেহালের 
রচনাবজংর ও নু দ বজেছিংক,ন ডাইডেন, কনিটন এছ হাদজে (198৮ 52155, ১৯১৮ 01 



যোষক সাহিত্য... ২৮৬ 
ধ্বংল হলেও, কমস্ট্যা্টিনোপলকে কেন্ত করে পূর্ব-রোমক সাঞ্াজ্য ১৪৫৩ বট 
পর্যন্ত টিকে ছিল। দ্বিতীয়ত যে সকল বারবেরিয়ান জাঁতি রোম সাস্ত্রাজ্যকে ধংস 
করেছিল, ল্যাটিন সংস্কৃতি ও সাহিত্য থেকে তাদের অনেক কিছুই গ্রহণ করবার 
ছিল। এক।1 যেমন রোমকগণ গ্রীন জয় করার পর নিজেরাই শ্ত্রীক সংস্কৃতি ও 
নভাতার অনেক কিছুই গ্রহণ করেছিল সেই রকম বিজেতা বারবেরিয়ানগণগ 

ল্যাটন সংস্কৃতির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল হয়েছিল। তা ছাড়া গ্রষ্টীয় প্রথম 
থেকে চতুর্থ শতক পর্যন্ত জ্যািন সাহিত্য খ্রী্টীয় ধর্ম ও দর্শন চিন্তার বাহন 

হয়ে পড়েছল, প্যাগান ধর্মমতদমূৃহের উপর শেষ পর্যন্ত শ্রীষ্টধর্ষের বিজয়লাঁভ 
প্রকৃত অর্থে ল্যাটিন 'ভাষারই বিঙয়লাভের পথ প্রশস্ত করেছিল। জ্ঞানবিজ্ঞান- 

চর্চার ক্ষেত্রটি গীর্জার অধীনে থাকার জন্য ইউরোপের সকল স্থানেরই শিক্ষিত 

সমাজ ল্যাটিন ভাষাকেই আগএয় করেছিলেন । 

চতুর্থ শতকের পর থেকেই কথ) ও লেখ্য ল্যাটিনের মধ্যে ভেদ অধিকতর 
প্রকট হতে শুরু করে, এবং ওই যুগের খ্রীষ্ট'ন লেখকর! ধারা ল্যাটিনেই ধর্মীয় 

তত্বসমূহ জনগণের নিকট পৌছে দেবার প্রন্নাস পেতেন তার! রীতিমত সমস্কার 
সম্মুখীন হন। আফ্রিকাবামী কয়েকজন লেখক খ্রীষ্টীয় ল/টিন সাহিত্য রচনার 
সুত্রপাত করেছিলেন। এরা! হচ্ছেন তেরুভুলিয়ান (বিখ্যাত আপোলোজিয়ার 
লেখক ), মিশু সিউস্ ফেলিক্স, ধার রচিত গ্রন্থের নাম অক্াভিউস্, সিপ্রিয়ান, 

আনোবিউস, ধার টিকে-থাঁকা গ্রন্থের নাম আদ্ভেরস্থম্ জেস্তেস্, এবং বিখ্যাত 

দিভিনি ইনস্ডিতুদিওনেসের লেখক লাকৃতানসিউস্। পঞ্ডম শতকে কথ্য ও 

লেখ) ভাষার ভেদ নিয়ে আরও সমস্তা দেখা ঘায়। কমোদিয়াহুদ্ নামক 
একজন আফ্রিকাবাসী লেখক কথ্য ভাষার প্রচাঁলিত রীতির ব্যতিক্রম ঘটিয়ে 
কবিত। রচনা করেন। এই সমস্তা সেন্ট অগাস্টাইনকেও পীঁড়ত করেছিল ফা 

তিনি আলোচন। করেছেন তার 'গ্রষ্টায় মতবাদ' নামক গ্রন্থে । জেরোমও বাইবেল 

অন্থবাদ করতে গিয়ে এই সমস্টার সম্মুখীন হয়েছিলেন। অগাস্টাইনের রচনায় 
অলঙ্কারের বাহুল্য থাকলেও তা! সাধারণ মাফের বোধশ)ভর অগম্য ছিল নী। 

পঞ্চম শতকের অপরাপর রচনার তালিকা আমরা এখানে দিচ্ছি। বাইবেলের 

বিষয়বন্ত অব্লগ্নে স্পেনবাসী জুভেনকুসের মহাকাব্য ; বাইবেল অনুসরণে রচিত 

ইভালীবালী সেক্কুলিউসের কারমেন পাস্কালে ; ভিনিসীয় আভিতুস্ রচিত 
দে ম্পিরিতালিস্ হিন্তোর়ে জেব্বিম) ইতালীয় আরাতোর রচিত সম্তভজীবনী ;. 

প্রদেন্লিয়াস্ ্ডিত কাব্য কাখেমেরিনন্, পেরিত্ডেফালন্, সাইকোমাকিন্া এবং 
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অপরাপর স্বীষ্টায় কবিতা। অপরাপর খ্রী্রীয় লেখকদের মধ্যে ছিলেন পলিনুস্, 
রুফিন্ুস্, হ্বলপিসিউস্ সেভাকুস্ এবং ওরৌসিউস্। পঞ্চম শতকের অগ্রীষ্কান 
লেখকদের মধো ছিলেন মাক্রোবিউন্ ধার সাতুরনালিয়া৷ এবং কিকেরোর 
কয়েকটি গ্রথ্থের উপর রচিত টীকা বিখ্যাত। অপরজন ছিলেন কাপেক্পা ধার রচিত 

গ্রন্থের নাম হুপতিস্ ফিলোলোগি এত, মাকুণার ।১ 

ষষ্ট ও সপ্ুম শতকে ল্যাটিন সাহিত্যে ্ষ্টির পরিমাণ কিছুটা কম হয়েছিল। 

রোমক দাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপে অঞ্চলভিত্তিক রাজ্যসমূহ গড়ে উঠতে 

শুক করেছিল। উটালী তখন ছিল অক্ট্রোগথ-শাসিত, ফ্রান্সে তখন 

মোরোভিজ্চিয়ন ফ্রাংকরা রাজত্ব করছে। হষ্ট ও সপ্তম শতকের উল্লেখযোগ্য 

ল্যাটিন রচনা তিনটি_বোয়েখিউসের ছে কনসোলেসনে ফিলোসোফিয়ে,২ 

গ্রেগরীর হিস্দোরিয়া ফ্াকোজিমত এবং ইসিডোরের ইতিমোলোজিয়ে ) 

এগ্চলে ছাড়া কাদিহঃদ্াকসের ইননিতিননেস এবং কবি ভেনানমউসের 

ভেকল্লা রেন্জিস এবং পা লক্ষ! থোরিওস! নামক কাব্যদ্য়ের কথাও 

উল্লেখযোগ্য | 

উপরি-উল্লেখিত মল রচনা গুলিবিই চরিত হ্বীগীয় | বস্তুত রোমক সামাজোব 

পতনের পর ল্যাটিন সংস্কৃতি ইষটীয় সংক্কতিরই নামার হয়ে শাড়ায়। 
আব্রশ্যাণ্ডে দষ্টধর্দের আলোকবতিক। নিয়ে গিয়েছিলেন সে প্যািক |. 
আইবিস মঠসদৃহও কালক্রষে ল্যাটিন চার কেন হয়ে দাড়ায় ধার ফলে 

১: অগাই্ঃহনের বেপাত পুশবতিলল নাষ 105 00৮112160৩5 (জন্বরের নগর )১ 10৩ ৮১৮৭ 

1২2178852 (পতাধস ) একা 06 27850 1 কিশ্রবাদ)1 এইগুলির এবং অপবাপর থ্রী 

ল্যাটিন লেখকদের _হেষন হ্বহুলিয়ান, লাকহান্তিস্মল, উতাবিব বচনাবলীর ইংরাজী অনুবাদ 

কোরান এব প্রম্প নম্পারিজ 270,০76 010250127। 0077105 (১৯৪৮-) এবং নেইটলী সম্পাদিত 

17072700071 %8577 0/955105 (১৪৮৫ 27) লিছ্রিজে পাওয়া যাবে। অপরাপর লেখকদের 

ভল্ বাইট ও দনকেকার গুসীত 7151019 শে [রা 15271100826 (১৯৩১) প্রঈবা | 

১) বেয়েশিিসের প্রগ্চটির ছাখলো-দ্যাক্সন তঙ্জন। করেছিলেন মহামতি আলফেড এবং 

পরবতী কালে কব চলার । 

ও। প্রেগরীর ফ্লাংক-ইতিকপার ইংরাজী অনুবাদক ছিলেন ডালটন। এই অনুব'দটি 

প্রণন প্রকাশিত হয়েছিল ছুই খণ্ডে ১৯২৭ খীষ্টাবে। 

৪1 ব্সিডোরের জন্পঘমি ছিল শ্পেন এসং ভিনি ছিলেন দেভিলেয় বিশপ। উল্লিখিত 

রচশাটি একটি বিশ্বকোষ । এই বিখ্যাত রচনাটির অসংখ্য মধাযুগীর অন্ুলিপির সন্ধান পাওয়া গেছে 
যেগুলির ভিত্তিতে গ্রন্থটির নুতন করে সম্পা্ন! করেছিলেন লিগুদে ১৯১১ ধীই্টাঙ্গে 
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আইরিশ-ল্যাটন সাহিত্যের হুত্রপাত হয়। কবি কলুগ্থার রচনাবলী সপ্ত 
শতকের আইরিশ ধর্মীয় রচনাসমূহের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে 
আছে। গিলদাসের .লোরিকাঁও আইরিস ল্যাটিন সাহিত্যের একটি 
উল্লেখযোগ; কাব্যগ্রন্থ । ষষ্ঠ শতকে রচিত হিস্পেরিকা ফেমিনা গ্রন্থে স্থানীয় 
ভাষার সঙ্গে ল্যাটিন ভাষার আশ্চর্য মেলবন্ধন ঘটেছে। 

ইংলণডও শ্রীষধর্ম প্রবর্তিত হবার সঙ্গে সক্গে ল্যাটিন চর্চার সুত্রপাত হয়। 
৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে অগাস্টাইন রোম থেকে ইংলণ্ডে আসেন এবং জুট অবিরত কেন্টে 
ক্যাণ্টারবেরী গীর্জার পত্তন করেন। তার পূর্বেই আয়ন্যাপ্ড খ্রষটধর্ষে দীক্ষিত 
হয়েছিল। সেখান থেকেও উংলগ্ডের নর্দান্বয়া অঞ্চলে গ্রীষটধর্ম প্রচারিত হয়। 
কালক্রমে ক্যাণ্টারবেরীর গী্জাই ইংলগডে ল্যাটিন ভাবা অনুগীলনের একটি খন্ড 
কেন্দ্র হয়ে দাড়ায়। ইংলগ্ডের প্রথম বিখ্যাত ল্যাটিনবিদ আলভ.হেম ( ৬৫৯- 
“০৯; এই ক্যান্টারবেরার গীঙ্জাতেই গড়ে উঠেছিলেন । ভার ল্যাটিন রচনার 
কিছু কিছু নিদর্শন এখনো ব$মান আছে। গন্য ও কবিত। উভয়বিধ 
র5নাতেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তবে তাঁর ভাষা ছিল কৃত্রিম ও অলঙ্কার, 
বহুল। মূলত ধর্মীয় ও নৈতিক অন্ুশাসনই ভার রচনার বিষয়বন্ত ছিল। 
আলডহেমের সাহত্যিক উত্তরাধিকারী ছিলেন বীডি (৬৭২-৭৩৫ ) ফিনি 
নর্দান মগুলীর অন্তস্থুক্ত ছিলেন। যে রচনাটির জন্য বীভি বিখ্যাত তার 
ইংরাজী নাম ইকৃলিজ্িয়ান্টিকাল হিগ্ী অফ দি আ্যাঙ্গলস যে গ্রন্থে জুলিয়াস 
সীজারের রূটেন জয় থেকে শ্বরু ঝরে ৭৩১ খী্ান্দ পর্বস্ বৃহত্তর ইংলগ্ডের সাবিক 
ইতিহাস বণিত হয়েছে । উংলগ্ের ততীয় লাটিন লেখক ছিলেন আল্কুইন 
(7৩০-৮*৪)। ইনিও ছিলেন নদাস্থিয়। গী্ভার অস্থতভূক্ত এবং এ'র কবিভা- 
সমূহে ফাংক সমাট শালামানের হখলি আছে |; 

ঘাদশ ও অয়োদশ শতকে ই'লগ্ডে নতন করে ল্যাটিন সাহিত্য রচিত হতে 
শুরু করেছিল। আা'লো-ঙ্গাকসন সাহিংতা” আকম্বিক বিলুপ্তর ফলে ষে 
শূন্যতার হৃটি হয়েছিল তা পূণ করতে 'অ্যাধলা-নর্ধান সাহিত্যের ধাথতার স্রষোঁগ 
নিয়ে ইংলগ্ডে ল্যাটিনের পুনরখান সশবপর হয়ে'ছল। ছাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে 
যে ল্যাটিন সাহিত্য ইংলগ্ডের মাটিতে গড়ে উঠেছিল তা মূলত ইতিহাসধ্ী। 
এগুলির মধ্যে মাছে উইলিয়ম গ ভূমিয়েগে রচিত “প্রথম উইলিয়মের ইতিহাস”, 

১। জালড্ম, বীড়ি ও আলকুইনের রচনাবলী মিগ.নের 74/০08) খ্রন্থে পাওয়া যাবে । 



দন প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য 

ওডেরিকাস্ ভিটালিমের 'ধর্মীয় ইতিহাস”, মাল্মেস্বুরির উইলিয়ম রচিত 
“ইংজগডের রাজবৃত্ত', হান্টিংডনের হেনরী রচিত “কিংবদস্তী” এবং মন্মাউখের 
জিওফে বুচিত্ বিখ্যাত 'বুটনদের ইতিহাস' ৷ এছাঁড| গিরাল্ডাস্ কামব্রেনসিস 

রচিত গল্পসমূহ, ওয়াণ্টার ম্যাপের লঘুরসাত্মক রচনা এবং নিগেল ওয়ারকেরের 
স্পেকুলাম্ স্থাগতোরুম্ নামক একটি হান্তরসাত্মক আভভেথশর-কাহিনী ইংজগডে 
নর্যান আমলে রচিত ল্যাটিন সাহিতোর বিশেষ নিদর্শন ।১ 

এই প্রসঙ্গে মনমাউখের জিওফ্রে রচিত বুটনদের ইতিহাস (ল্যাটিন নাক 

হিস্কোরিয়া রেগাম বৃতাছগিয়ে ) গ্রন্থটির সম্পর্কে দু চার কথা বল উচিত। গ্রন্থটি 

রচনাকাল ১১৪৭ ্রীষ্টাকের পূর্বে, এবং লেখক এই রচনাটিকে প্রথম হেনরীয় 

পুত্রের নামে উৎ্নর্গ কবছিলেন। এই গ্রস্থে তিনি কেল্টীয় কিংবদন্তী- 
সমূহকে ল্যাটিনে অগ্নরাদ করেছেন । কেল্গীয় কাহিনী সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
জনপ্রিয় রাঁজ্জ আর্মাবেব কাতিনী ভিওফেব এই গন্থেই মরপ্রথম পরিবেশিত 

হয়েছে । পূর্ব লাটিন লেখক নে,ম উসকে অনসবণ করে জিওফরে বুটনদের 

উৎপত্তি সম্বন্ধে কৌতুইলগনক কাহিনী লিখেছেন। এই কাঁহনী অনুযায়ী 

বুটনদের আদি পুরুষ রুটাস ছিলেন টোঙ্গান বীর ইনিয়াদের প্রপৌত্র যি ন বৃটেনে 
এসে ট্রোয়নোভাঁট বানতুন ট্রয়নগবেব পত্তন ককেছ্িলেন যা পরব কালে 

লগুন নামে কধিত হয়েছিল। সে ধাই হোক, জিওফ্রের রচনাব গুরুত্বপূর্ণ 

অংশই অধিকার কনে আছে আর্থীরীয় কাহিনীচক্র। এখানে আর্থারকে 

বুটনদ্রে পবিত্রাতা ৪ রক্ষাকর্তীরূপে চিত্রিত করা হয়েছে । আর্থার আয'লো- 

স্তাক্পন, পিষ্ট ও স্কটদের জয় কবেন, 'তা ছাডা আয়ল্যাণ্, আইসল্যা গু, 

ক্যাগ্ডিনেণ্ডিয়। ও গল নিজ অধিকারে আনেন । শেষ পর্যন্ত তিনি রোমক 

সম্নাটের সঙ্গে স'ঘর্দে আসেন এবং ভার উপর বিজয়লাভে সমর্থ হয়ে তিনি 

রোষকদের দাম করেন। সকল যৃদ্দের বিজয়ী এই আর্ধার সপ্তম শতকের শেষ 

পর্যস্ত জীবিত ছিলেন। অবশ্ঠ এগুদি নিছক কাহিনীমাত্র, এঁতিহীসিক সত্য 
নয়। ভা সবে৪ জিওফের এম বর্ণন| জনপ্রিয় ছিল। 

ইউরোপের অপরাপর অ'শে৪ ল্যাটিন ভাষার সমাদর ছি ন। প্রাচীন 

চাঙ্গেরী সম্বন্ধে আমর! ধা কিছু বিবরণ পাই তা অধেকাংশই ল্যাটিন ভাষায় 
উ্ষ  শিল পসরা আনা 9৮৮ 

১) আষ্টবা মোলে, 28175) 70/1ত15 (তৃতীয় খও) । গরেয়ার্কলার, 2215 010085 
চে 470৫ (১৮৭৯) € স্যোফিল্ডত 298168 তারার টিগোছ। 18৫ 80 গা 0074465 

£9:0928৫? € দ্বিতীয় অধ্যায় )। 
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রচিত। এই জাতীয় প্রস্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জেস্তা হাকেরে রুম 
ধাতে হ্যাগিয়ার জাতির উৎপত্তি ও আদি ইতিহাসের কিছুটা পৌরাণিক 
ধরনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের লেখকের নাম জানা যায় না, তবে 
সভ্ভবত তিনি পলাস মাজিস্টার ধিনি প্যারিসে আইন পড়তে গিয়েছিলেন 
খ্ী্ীয় জ্রম্োদশ শতকে । এরপর উল্লেখঘোগ্য অপর একটি হাঙ্গেরীয় ইতিরত্ত 

ক্রনিকন্ রেরুম্ হাক্গারিকারুম্, লেখক থুরোজের জন, রচনাকাল ১৪৮৮ শ্রীষ্টাব্ষ। 
১২৪১ ত্ীষ্াব্দে হাঙ্গেরীতে ষে মোঙ্গোল আক্রমণ হয় তার বিবরণী লিখেছিলেন 
রোঞারিয়া, গ্রন্থটির নাম কারমেন্ মিজেরাবাইল্। রাজা মাথিয়াসের 
দরনারে ন্ালুস পাঙন্গোনিকাস, নিকোলাম বাথোরি, জন ভিতেজ প্রমুখ ল্যাটিন 

পর্তিতগণ সমাদৃত হয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বকালের গৌরবকীঙ্ন করে 
আস্মতোনিও বোনফিনি লিখেছিলেন রেকুম্ হাঙ্গারিকাকম্ দিকাঁদিস্। 

দ্বাদশ ও তয়োদদশ শতকে নরওয়েতে ল্যাটিন ভাষায় তিনটি বিখ্যাত গ্রস্থ 

রচিত হয়েছিল। হিশ্পেব্রিয়া দে আন্টিকুইতেত, রেগুস্ নোরভাগিয়েনসিউস্ 

(১১৮০ ১ প্রোফেকসিও দানোরুন (১২০০) এবং হিস্থোরিয়া নোরভাগিয়ে। 

তিনটি গ্রন্থই ইতিহাসমূলক, শেষোক্ত গ্রন্থটি আবিষ্ুত হয়েছিল স্কউল্যাণ্ড থেকে 
১৮৪৯ থৃষ্টার্ে। ডেনমার্কেও ল্যাটিনভাখাব রীতিমত চর্চা ছিল। ল্যাটিন 

কবিদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন আ্যাপ্তার্স মনেসেন্ (১১৬৭-১২২৮) ৪ মোটেন 

বোরাপ (১৪৪৬-১৫১৬)। ল্যাটিন এতিহাসিকদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন 

সোয়েন আগেগসেন ধার রচিত হিস্থোরিযা রেগুস্ দানিকা কম্পেনদিওসা 
(১১৮৫) ডেনমাকের ইতিহাসের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ । কিন্তু ডেনমাকের 

লাাটিন পণ্ডিতদ্দের মধ্যে সধাপেক্ষা প্র তভাবান ছিলেন স্তাক্সো গ্রাম্যাটিকাস 

ফিনি দোল খণ্ডে রচনা করেছিলেন জেস্তা ধানোরুম (€ 0৫5৫6 1)21807%গ5 1) 

রচনাকাল ১১৮৫-১২২২ | এই মহাগ্রন্থের প্রথম নয়টি থণ্ডে ডেনমার্কের 

সমুদম্ লৌকিক এঁতিহ্য নিপিবদ্ধ আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখষোগ্য ষে এই গ্রন্থ 

থেকেই সেক্সপীয়ার তার হামলেট নাটকের উপাক্ধান সংগ্রহ করেছিলেন |৯ 

আবার পশ্চিম ইউরোপের কথায় ফেরা যাক। শাপামানের রাজসভায় 

জনৈক এতিহাসিক পলান দাক্নাকোছুম্ হিন্তোরিয়। দারাকো?ম্ নামক একটি 
জজ 

১। ঙেনীল্প মণিষী ক্রিষ্টিরেন্ পেডার্লন্, [যনি রিফষেশন আন্দোরনে উল্লেখযোগা ভৃষিকা 

প্রহ্শ করেছিলেন, প্রথম 06542 10273744-এর সম্পা€না করেছিলেন এবং ভা প্যাঙিন খেকে 

প্রথম মৃত্রিত হয়েছিল ১৫১৪ হীষ্টাকে। 
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গ্রন্থ রচনা করেছিলেন । দশম ও একাদশ শড়কে জার্ধানী অঞ্চলের স্থানীয় 
কাহিনীসমূহ অবলম্বনে ল্যাটিন ভাষায় কয়েকটি মহাকাব্য রচিত হয়, যেন 
ভানথারিউস্, একবামিস্ কাপতিভি, রুদলিয়েব ইত্যাদি। ইতালীতেও এই 
যুগে ওরোমা নোবিলিদ প্রভৃতি কয়েকটি ল্যাটিন কাব্য রচিত হয়েছিল 

পরবর্তী যুগে ইতালীতে ল্যাটিন নাহিত্যের আরও কয়েকটি মৌলিক গ্রন্থ রচিত 
হয়। আধুনিক ইতালীয় সাহিত্যের জনকন্বব্ূপ দাস্তে ল্যাটিন ভাষায় কয়েকটি 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেন। ল্যাটিনে রচিত তার প্রথম গ্রন্থ দে ভালগারি 

ইলোকোয়েম্তা ভাষাতবমূলক আলোচনা, যেখানে তিনি ইভালীর ভবিষ্যৎ 

জাতীয় ভাষা! কি হওয়া! উচিত মে সম্পর্কে তার বিদগ্ধ যতামতসমুহ প্রকাশ 
করেছেন। তার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ল্যাটিন রচনা হচ্ছে দে মনাকিম্া ঘষে 

গ্রন্থে তার রাজনৈতিক মত্বাদসযূহ স্থান পেয়েছে । তৃতীয় গ্রন্থ ইকোলোগ 
একটি রাখালী কাব্য যা সঞ্ুমাজিক ছন্দে রচিত, রচনাকাল ১৩১৯। চতুর্থ 
গ্রন্থটির বিষয়বস্থ বিজ্ঞান ও দশনশা্, নাম কোয়েশ্চ৪ দে 'সাকোয়া এত, 

তেরা যে গ্রন্থে তিনি গ্রীক দার্শনিক থালেসের মতই ভ্রলকেই জগৎ হৃষ্টির আদি 

উপাদানরূপে বর্ণনা করেছেন | 

ইতালীয় রেনের্সাস আন্দোলনের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ফানসিক্ো পেত্রার্ক 

মূলত ল্]াটিন সাহিত্যেরই লেখক ছিলেন। এখনে তার রচনাবসীর একটি 
তালিকা দেএয়া হল: এপিস্কলে মেএকে (১৩১৮-১৯, মাতার মৃত্যুশোকে 

রচিত কবিহাবলী ), আফিকা €১৩৩+-৪১১ দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ অবলঙ্ছনে, 
রচিত মহাকাব্য ), দে হিরিল ইলাপগ্রিনুস্ (১2৮৫৩, বিখ্যাত রোমকদের 

জীবনী , ফামিলিয়রিউম রেকম লিত্র) সেনিলিউম রেরুম লিত্রি ও 

পোস্তেরিতাতে (পতাবলী ), দে ভিত সোলিভারিঘা, দে গুলিও রেলিঙ্িহমে 

এবং দে রেমেদিল ইউক্রিয়ান্ করনে € ১৩৪৬ ১৩৪৭১১2৫৬৬৩, ধ্যীয় ও 

দাঁশনিক রগনাললী ), এবং দে সবই হপসিউস্ এত, যালতোত্ষ্ ইখনোরে নিয়া 
(সাহিত্য সমালোচনা )1১ পেজ্াকের বন্ধঃকণিট সমকালীন বোকাচিও 

১। হালের ল/াটিন রচনার ইংরাজী অনুবাদ (হাওয়েল ও ইইকনী, কৃত 2 820015 

01855425 551765$-2 আষ্টবা | প্যাঙেট, উয়েল্বি কৃত এ 04৮1৫ 1)102475 € ১৮৯৮) 

গ্রন্থটির কখাও এ প্রদঙ্ষে বিশেষত যে রোখযোগা | 

২1 এই প্রনঙ্গে ইইপকিঙ্গের 5044565 8%61116 571 13702 ০ 224/8767 (১৯৫৫ 

জবা | ভর জাঙুগীবনীও লাটিনে রচিত। 



রোষক সাহিত্য ২৮ 

মূলত স্থানীয় ভাষার লেখক হলেও ল্যাটিন ভাষায় কয়েকটি মৃলাবান গ্রন্থ রচনা 
করেছিলেন। তীর ল্যাটিন রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশ্বকোবধর্মী 
জেনিয়া লোগিয়! দেওরুম্ জেস্তিজ্মুম্, সমকালীন ঘটনাস্মৃহের উপর রচিত 
বোলিকুম্ কারমেন, বিখ্যাত বাক্তিদের জীবনী সংগ্রহ দে ক্লারিস্ মূলিয়েরিবুস্ 
এবং দ্বান্তের জীবনী । এ ছাড়াও তিনি ল্যাটিনেৎপুরাতন ভৌগোলিক নামসমূহ 
সংকলন করেছিলেন। 

রেনে্সীসের পর ইউরোপে আবার নৃতন করে ল্যাটিন চর্চার ধূম পড়ে 
যায়। নিভে স্বাবার আগে যেমন প্রদীপ একবার সর্বশক্তিতে জলে ওঠে, 
এও সেই রকম। ধর্মসংক্কাওর আন্দোলনের ফলে খ্রীষ্টধ্মের আসল কথাগুলি 

সাধারণ মান্তষের কাছে পৌছে দেবার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল এবং রোমান 

ক্যাথলিক ধর্ম বিরোধী প্রচারকেরা আঞ্চলিক রাফ! সমৃহকেই নিজেদের মতবাদ 
প্রচাবের বাহন করেন। সেই থেকেই আঞ্চলিক ভাষা সমূহের শ্রবৃদ্ধির এবং 
লারটিন ভাষার দ্মস্থিমকালের সুচনা দেখা ধায়। তথাপি অভিজাত পপ্ডিতবর্গ 

ও বৈচ্জানকের! নিজেদের গবেষণা 1 ফল ল্যাটিনেই প্রকাশ করার রীতি বজায় 

রেখেছিলেন অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত । তারপর সমস্তই ধীরে ধীরে আঞ্চলিক 

ভাষা সমূহের অধিকারে চলে আসে। রোমান ক্যাথলিক গীর্জা কিন্তু ল্যাটিনকে 
ত্াগ করেনি যদিও শেষ পর্বস্ত ল্যাটিন ভাষার ব্যবহার কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও 

প্রাথনাদিব মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে ষায়। অতি সম্প্রতি রোমান ক্যাথলিক চার্চ 

নিদেশ দেয়েছে ষে অতঃপর প্রার্থনামন্ গুলিও স্থানীয় ভাষা সমূহে পাঠ করা ঘেতে 

পাবে । তবে সংস্কতের মত এখনে! কিছু কিছু গ্রন্থ ল্যাটিনে রচিত হয়, বলা 

বাহুলা লেখকের! তা শখ করেই লেখেন, এবং ক্লাসিকাল ভাষা হিদাবে ল্যাটিন 

আজও পরথিনীর বনু বিশ্ববিগ্ভালয়ে, এমন কি কলকাতাতেও, পড়ানো হয়। 



ইউরোগীয় সাহিত্যের উদ্ভব 
১7 বৃঢনা 
রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকেই ইউরোপীয় দেশগুলিতে সভ্যতার 

বিকাশ স্বাধীনভাবে গড়ে উঠতে দেখা যায়, রোমক আমলে যা স্পষ্ট বোঝা 

যায়নি। এর একটি বড় কারণ ছিল ইউরোপের আঞ্চলিক ভাষাগুলির 

পিছিয়ে পড়ে থাকা অবস্থা। মূলত রোমক পণ্ডিতদের চেষ্টাতেই প্রাচীন 
ইউরোপের আঞ্চলিক সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া গেছে, এবং প্রাপ্ধ তথ্যাবলী 
যূলত ল্যাটিন ভাষাতেই লিপিবদ্ধ হয়েছে। মে ইতিহাস আলোচনা করার 
পরিসর এখানে নেই, তবে আমরা একথা বলে সুর করতে পারি যে স্্ীহীয় 

পঞ্চম শতক থেকেই, অর্থাং রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকেই, ইউরোপের 
আঞ্চলিক 'ভাষাগুলির হ্বাধীনভাবে বিকশিত হবার এবং ল্যাটিনের বন্ধন 

কাটাবার প্রবণতা দেখা যায় । 

প্রকৃত অর্থে ইউরোপীয় আঞ্চলিক সাহিত্যের বিকাশ রেনেঙ্সাসের আমল 

থেকে । একথা পূর্ব ইউবোপীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে খাটে এবং 
অন্যান্য ক্ষেত্রে সাধারণভাবে | পঞ্চদশ শতকের বিখ্যাত রেনেসীস আন্দোলনের 

পূর্বে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে সকল সাহিত্যকর্মেব নিদর্শন পা এয়া যায়, 

তা মূলত উদ্ভবের নঙ্গীর, যেখানে প্রাকৃ-্রী্টীয় এতিহোর সঙ্গে খ্রীষ্টায় এতিহের 
সংঘাত স্বন্পষ্টভাবে লক্ষ্য করাযায়। এই সঘাত থেকেই কালক্রমে ৪ই ছুই 

এতিহের সমন্বয় ঘটেছিল, এবং তাঁর ফলে দ্নে গুণগত পরিবর্তনের সবি 

হয়েছিল তারই পরিণাম আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের বহুমুখী ধিকাশ। 

বঠ$মান অধ্যায়ে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে কিভাবে প্রাকৃ-হটীয় ও হীঠীয় 

এতভিহের সংঘাত ও পরিণামে সমগ্বয় ঘটেছিল, বিভিন্ন সাহিত্যগত নিদর্শন 

থেকে তা প্রদর্শন করার চেষ্টা কর! হবে, যার ফলে সামগ্রিকভাবে ইউরোপীয় 
সাহিত্যের বিবর্তন ও বিভিন্ন ধারার বিকাশের প্রকৃত পটগৃমিকাটিকে বুঝতে 

স্থবিধা হবে । 

২৪ প্যাঞান এঁভিহ্য £ টিউটন এড ডা, ইতযা্গি 
প্যাগান শব্ষটিতে ইউরোপীয় পর্ডতেরা মূলত প্রাকৃ-তরীষ্টায় ইউরোপীয় 

বহফেববাদী ধর্ষ ও সাস্কৃতিসমূহকে বুঝে থাকেন। ব্যাপক অর্থে অবস্ত শবটি 
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জীষধর্য বিরোধী যে কোন অংস্কতিকেই বোঝাবার জন্য ব্যবহত হয়| প্রাক্রীহীয় 
ধর্মবিশ্বাসগত অসংখ্য পৌরাণিক কথা ও কাহিনী হউরোপীয় সাহিত্যের আদি 
পর্যায়টিকে চিহ্নিত করেছে। প্যাগান এঁতিহের অধিকাংশ বিষয়ই অলিখিত, 
লোকপরম্পরায় মৌখিকভাবে তা প্রচারিত, ষর্দিও পরবর্তীকালে সেগুলিকে 
লিখিত আকার দেওয়া হয়েছে। খ্রষ্টধর্মের সঙ্গে এই প্রাচীন বিশ্বাসলমূহের 
সংঘাতের বহু পরিচয় পাওয়! যায়, যা থেকে ইউরোপে, শ্বীষ্টধর্ম প্রচারের 

ইতিহাসটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে । বনু ক্ষেত্রে খ্রীষটধর্কে প্যাগান সংস্কৃতিসমূহের 
সঙ্গে আপোষ করতে হয়েছে, পুরাতন আমলের অনেক দেবতা ও বীর শ্রীষ্টধর্মে 
স্থান পেয়েছেন সেন্ট হিসাবে, অনেক প্যাগানীয় কাহিনীর ধ্রীপ্ীয়করণও হয়েছে । 

এড ড1 (8998): স্থ্যা্ডিনেভীয় সাহিত্যের প্রাচীনতম যে নিদর্শন 
আইসল্যাণ্ডে পাওয়া গেছে তা এডডা নামে পরিচিত, যার দাবিদার শুধু 
আইসল্যাগুই একা নয়, নরওয়ে, স্থইডেন, ডেনমার্ক ও জার্যানীও। টিউটন 
এতিহ্বের প্রাচীনতম নিদর্শন এই এভডার সংখ্যা ছুটি__পদ্য-এডডা ও 

গ্য-এডডা। পন্ভ-এডডাই প্রাচীনতর ষর্দিও ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে আইসল্যাণ্ডের 

স্কালাহোল্টের বিশপ ব্রাইনংসোলফর স্বেইসন কর্তৃক আবিষ্কারের পূর্বে 

এই গ্রন্থের পরিচয় অজ্ঞাত ছিল। গদ্য এডডা আবিষ্কার করেছিলেন 
আইপল্যার প্রাচীন যুগের বিখ্যাত লেখক ন্নে!রি স্টারলুসন।৯ পদ্য-পড ভার 

তুলনায় বয়সে অর্ধাচীন হলেও টিউটন কথা ও কাহিনীর 'মাকর গ্রস্থ 

হিসাবে গণ্ভ-এভড1 দীর্ঘকাল ধরে প্রামাণ) বিবেচিত হয়ে এসেছে । শ্যান্কো 

গ্র [মমাটিকাসের ল্যাটিন গ্রন্থ 2680 10007%৮-এ উভয় এড.ভা-বণিত 

কয়েকটি কাহিনী আছে । জার্ধান ও ইংরাজী সাহিত্যের আদিপর্ব গঠনে 

এডডার অবদান অনেকখানি । ইংলগ্ডের জাতীর মহাকাব্য বেওয়াল্ফ 
(774০৮%7/) এবং জার্ধানীর টানা ( ন561850671564 ) এড ভার 

কাহিনী অবলম্বনে রচিত। 

১। জন্ম ১১৭৯; ১২১৫ শ্বী্টান্বে তিনি আইসল্যাঞ্চের প্রেসিডেন্ট নিরাচিভ হন, কিন্তু নান! 

কারণে তাকে পদত্যাগ ও দেশত্যাগ করতে হয়। ১২৪১ ধীছ্া্ষে নরওয়েরাজের প্ররোচনায় 

তিনি নিজ জামাতা কর্তৃক নিহত হন। গন্প এডডা ছাড়াও তিনি আরও ছুটি প্রস্থ রচনা 
করেছিলেন । একটি হচ্ছে হাইমক্কিঙ্গল বা নর্স রাজাদের কাহিনী এবং অপরটি হচ্ছে গলাফের 

ইতিছাস। হাইমক্রিঞ্জলেয ডেনীয় অন্গুবাছ করেছিলেন নরওয়েজীয় পেড়ার ক্লুসন ফিরি 
€ ১৪০৫-১৬১৪ খ্বীঃ)। 



২৯২ প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য 

পন্য এভভা। ছুভাগে বিভক্র- দেবগাথা! ও বীরগাথ!। চৌন্রিশটি কাব্যময় 
আখ্যানে বিভক্ত দেবগাথার বিষয়বন্ত বিশ্বচরাচর, দেবদেবী, দেবাহুর ছন্, 
খরের কাহিনীসমৃহ, বল্ভারের আখ্যান এবং মহ্াপ্রলয়। বীরগাথা অংশে 
আছে বেওয়াল্ফের উপাখ্যান, হোথার ও বলভারের কাহিনীসযূহ, হামলেটের 
উপাখ্যান, নিবেলুঙ্গেনলিয়েট, ফোলনুঙ্গদের কাহিনী, ইত্যাদি । গদ্য এড.ডা 

পাঁচটি অংশে বিভক্ত : ফোরমাল বা প্রস্তাবনা ঘাতে বাইবেল কথিত সি রহন্ত 
বণিত হয়েছে (শ্রীষ্টীয় প্রভাব লক্ষ্যণীয়); স্ক্যাগ্ডিনেভীয় পুরাণ, অর্থাৎ সমগ্র 
পদ্ঘ-এড.ডার সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু, কবিতার দেবতা ত্রাঁগির উত্তিসমূহ যেখানে 

দেবদ্দেবীদের বহু কাহিনী বণিত হয়েছে ; কবিতার কলাকৌশল সম্পর্কে এইগিরকে 
প্রদত্ত ব্রাগির উপদেশসমূহ ; এবং স্সোরি স্টারলুসনের নিজস্ব জ্ঞানভাগ্ডার। 

এভডায় বণিত টিউটন দেবদেবীরা মূলত (বিভিন্ন প্রারুতিক শক্ষিসমূহের 

প্রতীক । তাদের কাহিনীগুলির মধ্যে অতীতের জাতিগত শ্বতিরও পরিচয় আছে। 
“আশা ও 'ভানা" এই চুই দেবগোষী নি:সন্দেহে টিউটনদের ছুটি শাখার প্রতিনিধি । 

বিভিন্ন দৈত্য ও রাক্ষসবংশ, তাঁদের রাজ্য অথবা নিদিষ্ট এলাকাসমূহ, টিউটনদের 

শক্র জাতিসমূহের প্রতীক, ধদিও কোন কোন সময়ে টিউটনদের সঙ্গে তাদের 
রক্তের সম্পক হ্বাপিত হয়েছিল । আবার কেউ কেউ বলেন ষে, টিউটন পুরাণের 

দৈভ্যগণ পূর্ববর্তী কোন জ্রাতির পুবাণ অবলম্বনে কল্পিত হয়েছে-_-যেমন গ্রীক 

ওলিম্পিয়ানদের সঙ্গে টাইটানদের ঘুদ্ধ' আইরিশ ডানান্দের সঙ্গে ফোমরদের 
যুহ্ধ প্রভৃতির কাহিনী সম্ভবত তাদ্নে প্রভাবিত করে থাকবে। সকল 
প্রাচীন মান্তষের ধর্মই ভাল ৪ মন্দের ছন্দ, আলো ও হাধার, শ্রীন্ম ও শীতের 

ছন্দের রূপকে প্রকাশ কবে। গ্রীক পুরাণে, প্রভাতের দেবত। হার্ষেস বাতরি- 

দেবতা আর্গোসকে বধূ কবছেন। কেপ্ট পুরাণে সুর্দেবত। লুঘ বাজ্িকপী 

বালোরকে পরাজিত করছেন। এই যুদ্ধ এড ডাতেও নঙমান। কিন্তু এখানে 

দেখা যায় অসৎ সংকে জয় করছে, তমসা জ্যোতকে গ্রাম করছে। শ্রীব্ম- 

দেবতা বল্ভার নিহত হচ্ছেন *'ত্যর লত| মিক্গল্টোর ছার।| দেবতাদের 

পতন টাচ্ছে স্ব্যাগ্ডিনেভীয় মোঁফস্টোফিলিস, লোকি | আলো পরাঞ্জিত 

হচ্ছে অন্ধকারের কাছে, বসন্ত শীতের কাছে, স্তায় অন্যের কাছে। মবশেষে 

আসছে দেবতাদের গোধূলি, রাগনারোক, যেখানে দেবতারা নিহত হচ্ছেন, 

দেবীরা ধধিতা হচ্ছেন, ত্রিতৃবন তমসায় আবৃত হচ্ছে। 
দ্বিতীয় পর্বের কাহিনী্টলির পটতৃমি ন্বর্গ নয়, পৃথিবী, দেবতা নয়, 
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যানয। কিন্ত এখানেও নায়কের! দেবতাদের মতই চূড়ান্ত যৃদ্ধে পরাজিত, শেষ 
পর্যন্ত স্তায়েরই পরাজয়: ঘটেছে, অন্তায়ের কাছে। টিউটন পুরাণের এই 
ধবশিষ্টাটি সত্যই রহস্যময় । সকল কাহিনীই মূলত একই ধরনের । নায়ক মহাবীর, 
যে বাহুবলে শক্রকে জম্ন করেছে, নিজের গুপপনার পরিচয় দিয়ে নায়িকার 

সদয় জয় করেছে, কিন্তু পরে সে সর্বদাই একজন খল নায়কের চক্রান্তের বলি 

হয়েছে। প্রথম পর্বের স্বিশভাগের ঘা কাহিনী, সেই একই কাহিনী আবতিত 
হয়েছে বেওয়াল্্ফে, হ্ামলেটে, সিগুর্টে, সিয়েগকফ্রিটে। এখানে নায়ক- 

নায়িকাদের নাম শুধু ভিন্ন, কাহিনী সেই একই। | 
তবে দ্বিতীয় পর্বের কাহিনীগুলির কিছুটা এঁতিহাসিক মূল্যও আছে। 

এই কাহিনীগুলির পটভূমি স্ব্যাঙিনেভিয়া। অলৌকিক বিষয়গুলি বাদ দিলে 
ঘ্টনাগুলির বাস্তব হতে কোন বাধা -নেই। টিউটন পুরাণের বিভিন্ন চরিত্রে 

মূলত টিউটনভাষী জাতিগোষঠী অভিনয় করেছে। রোম সাম্রাজ্যকে যারা 
ধ্বংস করেছিল তাদের মধো টিউটনের৷ ছাড়াও আরও বহু ট্রাইব ছিল। 
স্বাভাবিকভাবেই তাদেরও কিছু বিষয় টিউটন পুরাণে স্থান পেয়েছে, যেমন হণ 

আযাটিলা ব৷ ডিয়েট্রখের কাহিনী । আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে, যা 
হচ্ছে খ্রীষ্টধর্মের অনুপ্রবেশ । টিউটনদের দেবলোক ও সংস্কৃতি প্রাকৃ-্্রহীয় 

প্যাগান এতিহ্ের নিদর্শন। তারা দ্বাদশ শতকের পূর্বে শরষ্ধ্মে দীক্ষিত হয়নি । 
তবুও মাঝে মাঝে টিউটন পুরাণে খ্রীষ্টীয় সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া ষায়। টিউটন 

দেবতা ও বীরপুরুষরা৷ সচরাচর চিতায় শুয়েছেন, কিন্তু হামলেটকে কবর দেওয়! 
হয়েছে, আর সিয়েগফ্রিটকে তা দেওয়৷ হয়েছে গীর্জার প্রাঙ্গনে ।১ 

১। পস্ধ এডডার প্রধান পাঙুলিপি হচ্ছে কোডেজ। রেগিউন বা কোগেনহেগেনের 
রাজকীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। বিভিন্ন পাওুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে প্রন্থটির প্রথম সম্পাদনা 
ঘটেছিল মোলিয়ান্, সোফাস বাগগি, ঠিলেব্রাগুউ, সিগিম্ন্স্ গেরিং জনসন, নেকেল, হেইন্খসেল 
প্রমুখ পঙ্জিতদের হ্বারা। পদ্ধ এডডার বায়োটি আখ্যানের ই"রাজী অন্থবাষ সর্বপ্রথম 
করেছিলেন আমোস কোটল ১৭৯৭ ত্রীষ্টাকে। কতি গ্রে এডডার কিছুটা! অংশের কাব্যান্থুবাঘ 
করেছিলেন; প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইংরাজী অন্ুবাধ করেছিলেন বেঞ্ামিন খোর্প (১৮৯৬), ভারপর 
জলিস্ত ত্রে (১৯০৮) এবং এইচ. এ বোলসের ৷ গস্ এডগার সবচেয়ে ভাল সংস্করণ প্রন্তত 
করেছি/লন কোপেনছেগেনের আনামাগ জা! সোসাইটি জন সিগুরোসনের নেতৃত্বে গঠিত একটি 
পঙ্িতমণ্ডলীর ছারা ১৮৪৮ হী্টাকে। প্রস্থটয় ডেনীছ এবং আইসলাতীয় সংহ্করণ প্রকাশিত 
হয়েছিল ঘথাক্রমে ১৯** এবং ১৯০৭ জীপ্াকে কিনুর জনসনের সম্পা্নায়। গভ এডডার 
করানী অনুবাষ করেছিলেন মালে ১৭২* ্ ষ্টাব্ে, হা! থেকে ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন পেযনি। 
মুল থেকে ইন়্োজী অন্ুঘাধ করছিলেন এগ্ডারসন (১৮৮*) এবং ব্রোডেকার € ১৯১৬)। 
শেষোক্ত অনুযাটি সধাপেক্ষা প্রাফাণ্য। 



২৯৪ প্রাচীন বিশ্বনাহিতা 
কোলনুজ লাপ্মা ১ আইসল্যাততীয় ভাষায় মাগা বলতে বোঝায় যে কোন 

কাহিনী, তা ইতিহাস, পুরাণ যাই হোক না কেন, হোক না তা লিখিত বা 
অলিখিত। তবে আইসল্যানীয় লাগার নায়কের সাধারণত হুতেন নরওয়ের 
সাজার এবং আইসল্যাণ্ডের অথবা আদি টিউটন বীরেরা, ধারা মূলত চতুর্থ 
থেকে অই্টম শতকের মধ্যে জন্মেছিলেন । খ্রী্রীয় সেপ্টরাও সাগ! সাহিত্যের 
অনেকটা অংশ জুড়ে আছেন, ষে বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। 

প্যাগান এঁতিহ্বাহী সাগাসযূহের মধ্যে নজল্স্, ফোলহুঙ্গ, থিওরিকৃস্ 
( নরওয়েতে রচিত এবং আইসল্যাণ্ডে আনীত জার্মান কাহিনীসমূছের সংকলন ) 
এবং হল্ফস্ রাকা ( হুইভীয়-ডেনীয় আখ্যান সংগ্রহ ; এতে বেওয়াল্ফ প্রভৃতি 
আাদি ইংরাজী সাহিত্যের উপাদানও আছে ) উল্লেখষোগ্য। চতুর্দশ শতকের 
একটি আইসল্যান্তীয় সংকলনের নাম হউকৃস্বোক যার ভোলুপ সা অংশটি 
এড ভায় বণিত টিউটন দেবদেবীদের বিনাশের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। 

এই সকল রচনার মধ্যে ফোলন্ুঙ্গ সাগা (7০18%%0-8006 ) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 

কেননা ইউরোপীয় সাহিত্যের কয়েকটি বিখ্যাত আদনিগ্রস্থের যূলে এর প্রভাব 
আছে। ফোলন্ুক্গ সাগার অনেকট! অংশই পন্য এড ডার দ্বিতীয়ার্ধে বর্তমান । 

ফোলম্থঙ্গ ছিল দেবরাক্ত ওভিনের মানবীয় বংশধর | তার পুত্র সিগমুণ্ট ও পৌত্র 
সিগুর্টের বারত্ব ও আত্মীয়দের চক্রান্তে তাদের করুণ মৃত্যুর কথা ফোলস্ুঙ্গ 
সাগার উপজীবা। লাক্সডোয়েলা সাগাতেও সিগুট ও গুডরুণের ট্রাজেডি বপিত 
হয়েছে। এছাড়া ফোলন্রঙ্গ সাগার অঙ্জম্র শাখাকাহিনীও এখানে আছে, ধেমন 
সিগমুণ্টের অপর পুত্র হেলগ্র ( রপ্ডিংস্বেন ) সঙ্গে রাজা হোগনির কন্তা 
সি+ক্রনের প্রেমোপাধ্যান, সিগমৃণ্টের ভাগ্নে সিন্ফছোটেলের কাহিনী, দান্বরূপী 
রেগিনের কথা, ব্রাইনছিল্ডের বেদনাময় পরিসমাপ্তি, গুভকুনের ম্বামীহত্যার 
প্রতিশোধ, শেষ ফোলম্ঙ্গ অস্লোগের কাহিনী, ইত্যাদি। পরব অনুচ্ছেদে 
নিবেলুজেন্লিয়েট নিযে আলোচনার কালে ফোলন্বঙ্গ-সাগার মূল কাহিনীটি 
আমরা উল্লেখ করব। 

৩৪ নিবেলুজেল্লিয়েট 
নিবেলুঙ্গেন্লিয়েট আন্গমানিক ১২*এ্্ীষ্টাবে রচিত মধ্য জার্মান সাহিত্যের 

একটি ব্ছ আলোচিত বীরগাথা 1! মহাকাবা হিসাবে আখ্যাত হয়েছে। 
আদিতে সম্ভবত রচনাটির নাম ছিল নিবেলুঙগনোট। যে বাকাটি দিয়ে এই 
মহাকাব্য যা হয়েছে তা হচ্ছে 20০5 18 26? 28)671666 1104 অর্থাৎ এতক্ষণ 
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নিবেলুজদের ধ্বংসের কাহিনী বল! হল। এই নিবেলুঙ্গ বলতে কাদের বুবিয়েছে 

সেটা বলা শক্ত, কেনন। মহাকাব্যটির প্রথমার্ধ অনুযায়ী নিবেলুঙ্গ শবটির দ্বার! 
নায়ক সিয়েগফ্রিটের দেশ, শোঠী ও সম্পদ স্চিত হয়েছে, পক্ষাস্তরে দ্বিতীয়ার্ধ 

থেকে মনে হয় যে তা যেন বার্গাণ্ডীয়দেরই অপর একটি নাম। চতুর্দশ শতকের 
একটি পাওুলিপিতে “নিবেলুঙ্গেন্লিয়েটের” পরিবর্তে “ক্রিয়েমহিল্ডের কাহিনী, 
এই শিরোনাম! দেওয়। হয়েছে। 

নিবেলুঙ্গেন্লিয়েটের মোট তিনটি পাঁগুলিপি পাওয়া গেছে, এবং বলাই বান্ুল্য 
বিষয়বস্তর দিক থেকে তিনটির মধ্যে অল্লবিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমটি 

হচ্ছে ল01,909018-1100010) পাগুলিপি, ছ্িতীয়টি হচ্ছে ৪. 38119) পাঁওুলিপি 

এবং তৃতীয়াটি হচ্ছে 170)08090)8-17888)918 পা গুলিপি | লাখমান্ (10- 

28) ), ধিনি প্রথষটির সম্পাদন! করেছেন, মনে করেন যে প্রথম পাণগুলিপিটিই 
সরযাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য । পক্ষান্তরে হোল্ৎসমান্ (70165009 ) এবং 
ৎসানকে (27820089 ) তৃতীয়টির উপরেই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 

পরবর্তীকালে কিন্তু ছিতীয় পাণুলিপিটিরই গুরুত্ব বেড়েছে যেটির সম্পাদন! 

করেছেন কার্প বার্টশ ( £8 88789) )। 

বহু পুরান টিউটন ভাবধার! বহনকারী বর্তমান মহাকাব্যটি বিভিন্ন কাহিনীর 
সংমিপ্রণ। এই কাহিনীগুলিকে পৃথক করার ছুলভ কৃতিত্ব হচ্ছে আগ্ডে-য়াস 
হয়েস্লের ( 4002958 [60819৮ )-এর যিনি প্রতিটি কাহিনীর বিভিন্ন উৎস 

প্রাচীন স্কাগ্িনেতীয় সাহিত্য থেকে আবিফার করেছেন। কার্ল লাখ মান্-ও 

দেখিয়েছেন ষে বর্তমান আকারের নিবেলুঙ্গেন্লিয়েটে ছোট বড় মিলিয়ে অন্যন 

কুড়িটি বিভিন্ন যুগের কাহিনী সংমিশ্রিত হয়ে আছে। নিবেলুঙ্গেন্লিয়েটের 

অন্কতম] নায়িকা ক্রনহিল্ডের কাহিনী ক্ক্যাপ্ডিনেভীয় সাহিত্যের আদিগ্রস্থরূপে 
বিবেচিত এড ডা (8৫22 )-হয়ে, এবং ওই সাহিত্যেরই আইসল্যাত্ীয় শাখার 
ফোলহ্গ-সাগা ( চ০5%79-5075 )-য় উল্লিখিত । নায়ক সিয়েগফ্রিটের ছুটি 

বিশেষ ধরনের বীরত্বকাহিনী-__ড্রাগনবধ ও সম্পদলাভ-_যা মহাকাবোর তৃতীয় 
সর্গে বণিত হয়েছে, এড.ডা-য় উল্লিখিত, এবং নিবেলুঙ্গেন্লিয়েটের দ্ধিতীয়ার্ধ, 
নিঃসন্দেহে এভ.ডা সাহিতোর অস্তর্গভ :48127%5825 (আ্যাটিলার কাহিনী ) 
অধ্যায়টি অবলম্বনে রচিত হয়েছে। এ ছাড়া ১১৩১ খ্রীষ্টাবে 9830 32800086100 

রচিত 38840 10৯0৮ নামক ল্যাটিন গ্রচ্থেও নিবেলুঙ্গেন্লিয়েটের অন্তর্গত 
ক্রিয়েমছিল্ভ প্রসঙ্গ সবিস্তারে বণিত ছয়েছে। 
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এরপর আমরা নিবেলুঙ্গেন্লিয়েটের মৃল কাহিনীটি সংক্ষেপে উল্লেখ করব । 
প্রথম এবং ছিতীয় সর্গে বথাক্রমে নাম্িক! ও নায়কের পরিচয় দেওয়া! হয়েছে। 
নায়িকার নাম ক্রিয়েমহিল্ভ ষার সৌন্দর্যের খ্যাতি দিগন্ত বিস্তৃত। সে বার্গাতীয় 
বংশের রাজকুমারী, এবং তার ভ্রাতা ওর্মসের রাজা গাস্ারের তত্বাবধানে বাস 
করে। নায়ক সিয়েগফ্রিট দক্ষিণ রাইন অঞ্চলের একজন রাজকুমার, যাঁর রূপ 

ও বীরত্বের খ্যাতি পর্যাপ্ত। 

তৃতীয় সর্গ থেকেই কাহিনীর বিষ্তারের সুত্রপাত। ক্রিয়েমহিল্ডের 

রূপগুণের খ্যাতি সিয়েগফ্রিটের কর্ণগোচর হবার পর থেকে মে তাকে লা 

করার জন্ত অস্থির হয়ে ওঠে এবং তার পিতামাতার নিষেধ অম্বান্ত করেই সে 

. ওর্মসে হাজর হয়। ওর্ষসের রাজ! গাস্থারের মন্ত্রণাদাতা হাগেন, যে এই 

কাহিনীর খলনায়ক, সিয়েগফ্রিটকে দেখামাত্রই চিনতে পারে, দিও সে পূর্বে 

তাকে কখনো দ্েখেনি। সে তখন রাজ গাস্থারের নিকট সিয়েগফ্রিটের 

অতীতের বীরত্বপূর্ণ কার্ধ কলাপের চিত্র এমন ভাবে তুলে ধরে, যা রাজ! 
গাস্থারকে উত্তেজিত করে তোলবার পক্ষে পধাপ্ত ছিল। ফলে পরিস্থিতি এমন 

একট! আকম্মিক মোড় নেয় ঘে পিয়েগক্রিট সোজান্থঞ্জি গান্ারকে ঘন্দযুছে 

আহ্বান করে। 

শেষ পর্যস্ত হাগেনের মধ্যস্থতায় উতদ্তয়পক্ষের একটা আপোস হয়, এবং 
সিয়েগঞ্রিট রাজ! গাস্থারের রাজমভাতেই বাস করতে থাকে । রাজা গাস্থারও 

সিয়েগক্রিটকে এই ভেবে খাতির করতে শুর করে যে ভবিষ্যতে দিয়েগফ্রিটের 

শক্তি, বীরত্ব ও সাহস তার কাজে লাগবে । রাঙ্জার প্রতি হ্বাগেনের এই 

ছিল স্চিন্থিত নির্দেশ | বন্ধত সিয়েগফ্রিটকে কান্ধে লাগাবার একটা সুযোগও 

এসে যায় । ভেন ও শ্যান্সনরা আচদ্ছিতে গর্মম আক্রমণ করে। এই বিপদে 

রাজা গাঙ্ার হাগেনের পরামর্শমত সিয়েগফ্রিটের সাহাধ্য চায়। সিঙ্বেগক্রিট 

সেনাপতির দায়িত্ব নিয়ে শত্রুদের পরাস্ত ও নিল করে। অতঃপর রাজা 

পাস্থারের রাজসভাতে সিয়েগঞ্রিটের খাতির অনেক বেড়ে যায়। কিন্ত এখনো 

পর্স্ত সিয়েগক্রিট, ভার মনের বাসনা, অর্থাৎ রাজা গাস্থারের ভর্মী হি:য়েষহিল্ডকে 
পত্বীরূপে পাবার বাসনা কারো! কাছে প্রকাশ করেনি । 

ইত্ষধ্যে আর একটি নৃতন পরিস্থিতির উদয় হয়। ইজেনস্টেইন নামক 

স্থানে ব্রনহিল্ড নামক এক রাজকন্তা বাস করত যার রূপ ও দৈহিক শক্তি 
উভয়েরই খ্যাতি ছিল। ক্রনহিল্ডের প্রতিজ্ঞা ছিল ভাকে যে যুদ্ধে পরান্ত 
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করতে পারবে তার গলায় লে মাল! দেবে। ইতিমধ্যে অনেকেই ক্রনহিল্ঙের 

পাণি-প্রার্থনা করতে গিয়ে পরাস্ত হয়েছিল। রাঞ্জ! গাস্থার ভাবল ঘে যদি 
সিয়েগজ্িটের সাহা পায়! যায় তাহলে সে ক্রনহিল্ডকে বিবাহ করতে 

পারবে। সিয়েগফিটের কাছে গাস্থার তার এই উদ্দেশ্ট ব্যস্ত করলে সিয়েগক্রিট 
তাকে সাহায্য করতে রাজি হয় এই শর্তে যে যদি রাজা গাস্থার ক্রনহিল্ভকে 
বিবাহ করতে সক্ষম হয়, তাহলে তার সঙ্গেও ক্রিয়েমহিল্ডের বিবাহ দিতে হবে। 
রাজ! গান্থার এই প্রন্তাবে রাজি হয়। 

অতঃপর তার সদলবলে ক্রনহিল্ডের রাজ্যে যাত্রা! করে। সর্বাগ্রে রাজা 

গান্থার এবং তারপর সিয়েগফ্রিট। ক্রনহিল্ড দূর থেকে দেখেই সিয়েগঞ্রিটকে 

পছন্দ করল। তার! ক্রনহিল্ডের দুর্গে উপনীত হলে ক্রনহিল্ভ সিয়েগঞ্রিটের 
সঙ্গেই কথাবার্তা বলল গ্রাস্থারকে উপেক্ষা করে। সিযেগফ্রিট জানালে যে 

রাজা গান্থারই তার পাণিপ্রার্থী, এবং সে নিজে রাজার একজন অধীনব্থ প্রজা 

ছাড়া আর কিছুই নয়। ক্রনহিল্ডের কাছে এটা একটা বিশ্বম্নকর ব্যাপার বলে 
মনে হল কারণ সিয়েগক্রিটের চেহারা দেখেই মনে হচ্ছিল যেন সে জগতের সম্রাট 
হবার জন্তই জন্মগ্রহণ করেছে । যাই হোক শতানুষায়ী ক্রনহিল্ডের সঙ্গে রাজা 
গাস্থারের বন্দ যুন্ধের ব্যবস্থা হল। বর্শা হাতে প্রস্কত ক্রনহিল্ডকে দেখেই রাজা 

গান্বার প্রমাদ গণল। বিশেষ শক্তি বলে অদুশ্য হয়ে সিয়েগফ্রিট রাজার 
পাশে রইল, এবং বন্কত তার শক্তিতেই শেষ পর্বস্ত রাজা গাস্থার ক্রনহিল্ভকে 

পরাস্ত করতে সমর্থ হল। এরপর চুক্তি অনুযায়ী ক্রনহিল্ডের সঙ্গে রাজা 

গাস্থারের বিবাহ হল, এবং সিয়েগফ্রিটের সঙ্গেও গাস্থারের ভগিনী ক্রিয়েমছিল্ডের 
বিবাহ সম্পন্ন হল। 

ক্রনহিল্ড কিন্তু সিয়েগক্রিট ও ক্রিয়েমহিল্ভের বিবাহ ব্যাপারটাকে ভাল 

চোখে দেখেনি । সিয়েগফ্রিটকে দেখে মে মনে মনে মৃদ্ধ হয়েছিল, কিন্ত 
ভাগ্যচক্কে তাকে না পাওয়ার বেদনাবোধটা তার মনে খুব তীব্র ভাবে দেখা 

দিয়েছিন। যে ঘটনাগুলি তার জীবনে অতি ভ্রুত ঘটে গেল তার পিছনে কোন 

একটি রহুম্ত আছে এটা সে অ্ধাবন করতে পেরেছিল। একদা একটি ভোজ 

সভাঞ সে এই সন্দেছের কথা প্রকাশই করে ফেলল । রাজা গান্ার কেন একজন 

তার প্রজার সঙ্গে নিজের বোনের বিবাহ দিয়েছে এই প্রশ্ন সে তুলে বসল। 
ফলে ভোজনভার মধ্যে ক্রিয়েষছিল্ডের সঙ্গে ব্রনছিল্ডের তুমুল বিবাদ শুরু হল, 
এবং এই বিবাদেয় কালেই প্রকাশ হয়ে পড়ল ঘে গাস্থার নিজ শক্তিতে 
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্রনছিস্ডকে হবন্বযুদ্ধে পরাজিত করেনি, সিয়েগক্রিট অদৃশ্যভাবে তাকে দাহাধ্চ 
করেছিল। 

এর ফলে ক্রনহিল্ডের মানসিক প্রতিক্রিয়া সকলের উপরই অত্যন্ত বিক্বপ 
হয়ে উঠল, এবং সে সিয়েগফ্িটের উপর সবচেয়ে বেশি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। পঞ্চম 
সর্গে দেখা যায় হাগেন চিত্রটি প্রীধান্ত পেয়েছে । হযাগেন এই বিবাদে 
ক্রনহিল্ভের পক্ষ গোপনে অবলম্বন করে, এবং ও সিয়েগফ্রিটকে হত্যার 
জন্ত গাস্থারকে উত্তেজিত করে। একদা! সুযোগও এসে যায়। দল বেঁধে 

সকলে একদিন শিকারে যায়। সারাদিন শিকার করে ক্লাস্ত হয়ে ঘখন 

সিয়েগফ্রিট বিশ্রাম করছিল, হাগেন পিছন থেকে এসে অতকিতে তাকে বর্শাবিদ্ধ 
করে, এবং তৎক্ষণাৎ সিয়েগফ্রিটের মৃত্যু ঘটে। কাহিনীটির একটি ভিন্ন পাঠ 

অনুযায়ী হাগেন এই আঘাতটি করে যখন সিয়েগস্করিট তার দিকে পিছু ফিরে 

একটি ঝর্ণা থেকে জলপান করছিল । 

ষষ্ট সর্গ থেকে যূল কাহিনীতে ক্রনহিল্ড অনুপস্থিত। এই সর্গটি গুরু 
হচ্ছে ক্রিয়েমহিল্ডের বিলাপ ও সিয়েগফ্রিটের সমাধিকে কেন্দ্র করে। 
ক্রিয়েমহিল্ড এরপর থেকে কোনদিন হাগেনকে ক্ষমা করতে পারেনি। তার 

সর্বক্ষণের চিন্ত! হয়ে ঠাভাল কিভাবে হ্বাগেনকে হত্যা করে সিয়েগফ্রিভ হত্যার 

প্রতিশোধ নেওয়া যায়। ক্রিয়েমহিল্ভ এটাও জানতো! ষে সিয়েগক্রিটকে 
হুত্যার চক্রান্তের সঙ্গে তার ভাই গাস্থারের৪ যোগাযোগ ছিল। মিয়েগফ্রিটের 

বিপুল ধন-সম্পদও তার কাছে গচ্ছিত ছিল। কিন্তু হাগেন তা অপহরণ করে 
রাইনের জলে ডুবিয়ে রেখেছিল। 

নিবেলুঙ্গেনলিয়েট মহাকাব্যের দ্বিতীয়ার্ধে বণিত হয়েছে ক্রিয়েমহিল্ভের 
প্রতিশোধ গ্রহণের কাহিনী। এই কাহিনীর সুত্রপাত হচ্ছে হুণরাজ 
এটজেলকে দিয়ে। বিপত্বীক হবার পর হণরাজ এটজেল দ্বিতীয়বার বিবাহের 
ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং এই উদ্দেশে ক্রিয়েমহিল্ডকে সে বিশেষভাবে পছন্দ 

করে। ক্রিয়েমহিল্ভ সিয়েগক্রিট হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া সম্ভব হতে পারে: 

এই ভেবে এই বিবাহে সম্মতি দেয়, যদিও হাগেন রাঁজা গা্থারক্চে এ বিষয়ে 
সাবধান করে দেয়। বিবাহের পর ক্রিয়েমহিল্ভের অন্ুপ্রেরপায় এটজেল 

বার্গা্ীয়দের তার রাজ সভায় আমন্ত্রণ জানায়। গাস্বার এই আমন্ত্রণ গ্রহণ 
করে, কিন্ত গাগেনের মন্্রণায় তারা৷ সকলে সশস্ব হয়ে যায়। রাজা এটজেল 
চাননি থে এই নিমন্ত্রণ উপলক্ষে তার ছৃর্গে কোন অপ্রীতিকর ঘটন] ঘটুক । বিদ্ধ 
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ক্রিয়েষছিল্ড অর্থের লোভ দেখিয়ে কিছু যোদ্ধাকে হস্তগত করে রাখে । এছাড়া 
বের্ণের অধিপতি ডিয়েট্রিখও এটজেলের রাজসভায় সদলে আমহ্িত হয়ে 
এসেছিল। ক্রিয়েমছিল্ড তারও সমর্থন আদায় করতে সমর্থ হয়। 

ভোজসনায় ক্রিয়েমহিল্ডের পুত্রকে উপলক্ষ করে বচসা বেধে ওঠে, এবং 
ক্রিয়েমহিল্ডের নির্দেশে প্রাসাদের বৃহৎ দরজাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। 
ভারপরই শুরু হয় যুদ্ধ। বার্গাণ্ডীয়রা একে একে সকলেই নিহত হয়। সর্বশেষে 
মারা যায় গাঙ্গার। ডিয়েদ্রিখ হাগেনকে বেঁধে এনে ক্রিয়েমহিল্ডের সামনে 
ফেলে দেয়। তার সামনে খোলা তলোয়ার উচিয়ে ক্রিয়েমহিল্ড তাঁর কাছ 

থেকে জানতে চায় তার সম্পর্দ সে কোথায় রেখেছে । হ্াগেন তা জানাতে 

অস্বীকার করলে ক্রিয়েমহিল্ড তলোয়ারের এক কোপে তার মুণ্ডটি নামিয়ে 
দবেয়। এভাবেই সিয়েগফ্রিটের মৃত্যুর নির্যম প্রতিশোধ নেওরা হয়| 

ক্িয়েমহিল্ড কিন্তু এরপরে বেঁচে থাকেনি । ক্রিয়েমহিল্ড যখন হ্যাগেনকে 

হত্যা করে, সেই দৃশ্ঠ দেখে বিভ্রান্ত হয়ে হিলডেব্রাপ্ুট নামক ডিয়েট্রিখের এক 

বৃদ্ধ সৈনিক তাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করে। নিবেলুঙ্ষেন্লিয়েটের কাহিনীর 
সমাপ্ি এখানেই-7098 £8 061 71588616706 108 । 

টিউটন ভাষাগোষ্ঠীর ট্রাইবরা ষখন পশ্চিম ইউরোপ, স্ব্যাগ্ডিনেভিয়া 
আইসল্যাণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলে বসতি বিস্তার করছিল, নিবেলুঙ্গেন্লিয়েটের 

কাহিনীর হ্ছত্রপাত বোধ হয় তখন থেকেই। ইতিহাস অনুযায়ী ওর্যসের 
বার্গাীয় রাজত্ব ৪৩৭ খ্রীষ্টাব্দে হণগন কর্তৃক ধ্বংস হয়েছিল। ক্রিয়েমহিল্ভের 
প্রতিশোধ গ্রহণের কাহিনী সম্ভবত উক্ত ঘটনাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল । 
সিয়েগফ্রিট ও ক্রনহিল্ডের কাহিনীর উদ্ভব সম্ভবত ফ্রাঙ্কদের মধ্য থেকে হয়েছে। 

আহ্মানিক ৬* খ্রীষ্টাবে ফ্রাহ্বদের মেরোভিগ্ডিয়ান গোষ্ঠীর মধ্য থেকেই এর 
উদ্ভব বলে কোন কোন পণ্ডিত যনে করেন। ওই গোষ্ঠীর এক রাজকুমারীর 

নাম 19/%6$6761945 | এ ছাড়া ক্রনহিল্ড নামটিও ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও রাইন 
অঞ্চলে বিশেষ গ্রচলিত। 

নিবেলুঙ্গেন্লিয়নেট প্রসঙ্গে আমর! পূর্বে কয়েকটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছি 
যেখানে, এই মহাকাব্যে বণিত কাহিনীর কোন কোন অংশ পরিবতিত অথবা 
পল্পবিত আকারে স্থান পেয়েছে। ১৫০ খ্রীষ্টাকে রচিত 1068 77562 ০৩7 

মঞাগিতন 9/৫82-এও সিয়েগফ্রিটের কাহিনী পাওয়া যায়। এছাড়া 70০78) ৫ 

188০ নামক মহাকাব্যেও নিবেলুক্ষেন্লিয়েটের কাহিনীর কিছু অংশ 
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পরিবতিতরূপে বর্তমান। অয়োষশ শতকে রচিত [77767 9206-0৩ 

সিয়েগফ্রিটের বাল্যজীবন বণিত হয়েছে। 

কিন্তু নিবেলুজেন্লিয়েট মহাকাব্যের আসল উৎস এড ডা গ্রস্থ্য় এবং ফোলনু্গ 
সাগা। এখানে উল্লিখিত কাহিনীটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ভিক্স বর্তমান আলোচনা 
অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। এই উভয় ক্ষেতে নায়কের নাম সিয়েগক্রিট নয়, সিট । 

এই সিগুর্ট ধাল্যকালে রেগিন নাক এক ব্যক্তির নিকট পালিত হয়। রেগিনের 

প্ররোচনায় সিগর্ট ফাফনার নামক একটি ড্রাগনকে হত্যা করে তার বিপুল 

সম্পদের অধিকারী হয়। মৃত্যুকালে দানব ফাফ.নার সিগর্টকে জানায় ষে রেগিন 

তার ভাই এবং তার সম্পদের লোভেই রেগিন সিওটকে দিয়ে তাকে হত্যা করিয়েছে । 

রেগিন সিগুটকেও প্রবঞ্চিত করবে। এ ছাড়া সে মৃতাকালে তার সম্পদের 
প্রতি এই অভিসম্পাত দিয়ে যায় যে ওই সম্পদ কারে। ভোগে লাগবেন! । 

ড্রাগনকে হত্যা করে ফিরে আমার পরই রেগিন তার কাছ থেকে ওই সম্পদ 

পাবি করে বলল । এই বিষয় নিয়ে উভয়ের মধ্ো বটল] শুরু হল, এবং শেষ 

পর্যস্ত রেগিন মিগুটকে আক্রমণ করে বসল। ঘন্দযুদ্ধে রেগিন নিহত হুল । 

এরপর একটি গাছের তলায় বসে বিশ্রাষ করবার সময় সিগুট শুনতে পেল ছুটি 

পাখি তার সম্পর্কেই কথা বলছে। কৌতুহলী হয়ে সে জানতে পারল ষে 

ফ্রাঙ্কদের দেশে ব্রাইলহিল্ড ( নিবেলুঙ্গেন্লিয়েটের ব্রনহিল্ভ ) নামক একটি. 

রাঁজকন্তা দীর্ঘকাল ধরে নিডিত অবস্থায় আছে, এবং তাঁকে জাগাবে মিগুর্ট। 

কালবিলম্ব না করে সিগুট ব্রাইনহিল্ডের দেশে উপস্থিত হল, এবং বলাই বাহুল্য 

তার হাতের ছোয়ায় রাভ্ুকন্যার ঘুম ভাঙল । উভয় উভয়কে ভালবাসল, এবং 

সিগুট গ্রতিজ্ঞ। করল ষে সে ব্রাইনহিল্ভের কাছে ফিরে আসবে। 

এরপর সিগুট গুইকি রাজ্যে গেল। দেখানকার রানী যাহৃশক্কিসম্পন্না 

ছিল। তার ইচ্ছা হল নিজকন্যা গুডরুনের স্ঙ্গে সে সিগুর্টের বিবাহ দেবে। 

সে মগ্্রবলে জেনে নিয়েছিল ষে সিগুর্টের মন পড়ে আছে ব্রাইনহিল্ডের প্রতি । 

মে একটি ধাতুশক্তিসম্পন্ন পানীয়ের দ্বার! সিগুর্টের মন থেকে ত্রাইনহিল্ভের 
চেতনা লোপ করে দ্িল। তারপর গুডরুণের সঙ্গে সিগুর্টের বিবাহ ছয়ে গেল। 

এদিকে ঘটনাচক্রে গুডরুণের ভাই গুক্লারের সঙ্গে ব্রাইনছিল্ডের বিবাধ হল। 
কিন্ধ ব্রাইনহিল্ভের মনে শাস্তি ছিল না, কেননা সে জানত যে তার কথা খধধ 

প্রয়োগে সিগুটের মন থেকে ভূলিয়ে দেওয়। হয়েছে, কিন্তু তা সন্বেও সিটের 
অস্তিত্থ তার কাছে অসহ দনে হত। গুডরুণের যৌভাগ্যে সে অত্যন্ত জাজ! 
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বোধ করত। অবশেষে সে একদিন এই অবস্থা সহ করতে না পেরে গুক্লারকে 

লিগুর্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলল, হার পরিণামে গঙ্গার সিগুর্টের 

নিত্রিতাবস্থায় তাকে হত্য! করল। কিন্ত ত্রাইনছিল্ড দেখল যে এতেও তার 
সমশ্তার সমাধান হল না| তাই সে সিগর্টের চিতায় নিজেই ঝাঁপিয়ে পডে 

আত্মবিসর্জন দিল। 

সিগুর্টের মৃত্যুর পর গুঁভরুণ হুণরাজ আটলি-কে (আযাটিল ) বিরাহ করল । 
সিট অজিত ফাফ.নার ড্রাগনের ধনসম্পদের উপর আটলির লোভ ছিল। সেই 

ধনসম্পদ গুহারের কাছে আছে এই কথা জানিয়ে আটলিকে সে এই বলে 

প্ররোচিত করল যে খরন্নারকে সদলে আমন্ুণ জানিয়ে নিয়ে এসে হত্যা করলেই 

সেই সম্পদ আটলির হাতে আপবে। নিমন্ত্রি হয়ে গ্রন্নাব সদলে এল, 
এবং তার পরেই ভোকজ্স'ভায় শুরু হল নিবেলুঙ্গেন্লিয়েটের ঘটনার পুনরার্ডি। 
গুল্নাবের রক্তে সিগুর্ট হত্যার ঝণ পরিশোধ করা হল, এবং পরিশেষে স্বযোগ 

বুঝে গুভকণ হুণরাক্ত আটকে ও হত্যা কবল। 

এডড|। এবং ফোলম্বল-সাঁগায় বণিত উক্ত কাহিনীটির সঙ্গে 
নিবেলুঙ্গেনলিয়েটেব কাহনীব ক্ষেত্রবিশেষে পার্থক্য থাকলেও দুটি কাহিনীব 

সাদৃশ্য এতবেশি যে একটি অপরটিকে কেন্দ্র কবে গডে উঠেছে এ সিদ্ধাস্ত না 
করলে চলে ন'। সিগুর্টের স্থলে সিয়েগফ্রিট, ব্রাইনহিল্ডেব স্থলে ক্রনহিল্ভ, 

গুডরুণের স্থলে কিয়েমহিল্ড, ওগ্াবের গলে গান্থাব এবং আটলিব স্থলে 

এটজেলকে বমিয়ে নিলেই, এডডা-বণিত কাহিনীকে নিবেলুঙ্গেন্লিস্বেটে 

রূপান্তরিত করা মোটেই কষ্টকব নয়। ম্বাব ভাছাছ গান্থাবের বাজমভায় 

সিয়েগফ্রিটের সম্পদলাভছেব যে কাহিনী হাগেন বর্ণনা করেছিল, তা আসলে 

সিগুর্টের ফাঞ্নার-ডাগন বধ ৪ রেগিন বধের কাহিনী । িয়েগফ্রিটের 

কাহিনীর উপর আরও ছুটি টিউটনীয় ঝাহুনীর প্রভাব আছে, একটি ম্থিপভাগের 

কাহিনীর অপরটি বেওয়াল্ফ-এব।৯ স্থিপড়াগের কাহিনী ও নায়কের বীরত্ব ও 

ব্যর্থতার ইত্তহাস। 
১। 521 1385:50 সম্পাদিত সংস্গবর্ণটই (১৮৭৯) বর্তমানে প্রামাণ্য হিসীবে স্বীকৃত ঘার 

একটি সটাক সংক্ষিথমার প্রকাশ করেছেন বুর (নু, 0. 9০০7, ১৯৫৬) । নিবেলুঙ্জেন্লিয়েট, 

চর্চার বিশদ্ধ বিবরণ পাওয়া যাবে আবেলিং (শা, £১৮০]যম) রচিত 045 21591458470162 

১১০ এত 110641%1 ( ১৭০৭ এবং পরিশিষ্ট ১৯৯৯ ) এবং 1. 119012 রচিত 716 5042) ০1 

185 7116৩118786771160 (১৯৪১) গ্রন্থত্ধয়ে। ইংরাজী অনুবাদ £ টু. £১০09০9৫ ( 2৬হ1ড008128 

17165 ১৯৮ )। 
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৪৪ ট্রিউটন বলাম বেস্ট: ইংরাজী লাহিত্যের সচল 
কিছুকাল আগে পর্বস্ত ইংরাজী দাহিত্যের বাঘ! বাঘা এতিহালিকগণ মনে 

করতেন যে আযাংলো-স্ান্সন ও ফ্রাংকো-নর্যান এই ছুই সংস্কৃতির সমন্বয় ঘবে 

থেকে ইংলগ্ের মাটিতে ঘটতে শুরু করেছিল তখন থেকেই ইংরা্ী সাছিতোর 
কুত্রপাত হয়েছে, এবং চসারই (চতুর্দশ শতক ) হচ্ছেন ইংয়াজী সাহিতোর 
জনক | এখনকার ইংরাজ পগ্ডিতরা শ্রীষ্টায় সপ্তম শতক থেকেই ইংরাজী 

সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছে বলে মনে করেন এবং কবি সীডমন এবং বেওয়াল্্ফের 
অজ্ঞাতনামা! লেখককেই তাদের প্রথম কবি হিসাবে গণ্য করেন। তারা আরও 

পিছিয়ে যেতে রাজি আছেন, যদি অবশ্ঠ কোন স্ত্র পান। বিষয়টির মধ্যে 
কিছু রহন্ত অ'ছে ষা ব্যাখ্যা কয়ার দরকার । 

১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়ী উইলিয়ম হেষটিংসের যুদ্ধে হারল্ডকে পরাজিত করে 

ইংলগ্ডে নর্মান (ফরাী ) শাসনের প্রবর্তন করেন। নর্ধান বিজয়ের পর্ব পর্যস্ত, 

অর্থাৎ সপ্রম থেকে একাদশ শতক পর্যস্ত বিভন্ন জাতি সমবায়ে ইংলগ্ডে যে 

সংস্কৃতি গডে উঠেছিল তাঁকে বল। হয আযালো-স্কান্সন সশস্কৃতি | সপম শতকের 

গোড়ার পদকে টিউটন ভাষাগোষ্ঠার লোকের হণদের তাডা খেয়ে এব ও 

ওভার নঙ্লীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে এবং ভেনীয় উপকৃলে পালিয়ে 'মাসে। সেখান 
থেকে তারা গ্রেট বুটেনের পৃরাঞ্চলে অভিধান করে এবং দুশেো বছব ধরে 

ইংলগুকে পদানত রাখে। কালক্রমে এই আগন্তক জাতিগুলি বুটেনের আদি 
অধিবামাগের সঙ্গে মিশে যায়, এবং সামগ্রিক ভাবে তারা যে সংস্কৃতির হষ্টি করে 

তা শম্যালো-শ্তান্সন লস্কৃতি নামে খ্যাত। 

কিন্ত ' এই ম্যাংলো-স্লাক্সন স্কুহিই বৃটেনের আদি সংস্কৃতি নয়, কেননা 
টিউটনদেব আসান আগে ইশ্লগে মানুষ ছিল, যারা ছিল কেল্টায় সংস্কৃতির 

অন্তর্গত এবং যারা স্থপ্রাচীন কালে আইবেরীয় উপদ্বীপ থেকে গ্রেট বুটেনে 
এসে বসতি স্থাপন করেছিল। এদেরই একটি শাখা ছিল গেলীয় বা আইরিশ 
এবং অপর একটি শাখ! ছিল বৃটন যাদের নাম থেকে বুটেনের নামকরণ হয়েছে । 
এ ছাড়া ওয়েলস, কর্ণোয়াল অঞ্চল এবং মান-্থীপ কেন্টীয় সংস্কৃতির কেন্ছ ছিল। 
ইংরাজী সাহিত্যের বিকাশের মূলে এই কেন্টীয় ধারার প্রভাব বা- কম নয়, কিন্ত 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে ইংরাজী সাহিত্যের বড় বড় এঁতিহাসিকগণ তাদের 
কেন্টীয় উত্তরাধিকারের উপর ততটা গুরুত্ব দেননি যতটা দিয়েছেন জার্মান বা 
টিউটনীয় উত্তরাধিকারের উপর | এ কারণ ছুটি। প্রথম, ইংরাজজেরা বরাবরই 
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দ্বিতীয়, ফেল্টীয়দের সঙ্গে ইংরাজদেয় রক্তের গভীর সম্পর্ক থাকলেও কেপ্টীয় 
নংস্কৃতির চূড়াস্ত সহ্যবহার ঘটেছে ফরাসী সাহিত্যে । আর্থার ও অপরাপর 
ফেন্টীয় কাছিনীচক্র সমূহ, আমরা পরে দেখব, ইংরাজী সাহিত্যে অন্ুপ্রবিষ্ 
হয়েছে ফর।সী হুত্র থেকে। 

নর্যান আক্রমণের আগেই আ্যাঁংলে! স্তাক্সনদের হাতে ইংরাঁজদের জাতীয় 
সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, এই কথাটা ইংরাজী সাহিত্যের আদি এঁতিহাসিকের! 

স্বীকার করলেও আযাংলো--্তাক্সন সাহিত্যকে ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে অভিন্ন 

করে দেখতে তার সঙ্গতভাবেই রাজি ছিলেন না। কিন্তু পরে ব্যাপারটা 

অন্তরকম হয়ে গেল একটি শক্তিমান জাতি হিসাবে জার্যানর্দের গড়ে ওঠার ফলে । 

জার্মানর! প্রমাণ করতে চেয়েছিল ষে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চায় তারা কারোর চেয়ে খাটো 
নয়, এবং যারা শেক্সপীয়ার ও মিপ্টনের জন্ম দিয়েছে সেই জাতি আসলে টিউটন 

বাজার্মান বংশোদ্ভুত । জার্মানদের উন্নতি এবং পারদ্বশিতা লক্ষ্য করে এবং 

কতকট! ফরাসী বিছেষের বশে, ইংরাজর] জার্ধানদের সঙ্গেই আত্মীয়তার সম্পর্ক 
বৃদ্ধি করতে চাইল। এই প্রবণত। কোলরিজ, ডি কোয়েন্নি এবং কালাইলের 
রচনা সমূহের মধ্যে প্রকট, এবং এই প্রবণতাই শেষ পর্যন্ত আযংলো স্যাক্পন 
সাহিত্যকে ভাতে তুলে ইংরাজী সাহিত্যের পরিধির অঙ্গীতৃত করে নিল এবং 
এর দ্বারা এটাই প্রম্নাণিত করার চেষ্ট: হল ঘষে প্রাকৃ-রীষ্টায় ইউরোপীয় 

সংস্কৃতির সাহিত্যিক উন্তবাধিকার জার্নীনী এবং অপরাপর দেশের মত ইংলগ্ডেরও 

আছে। 

ইংরাজী সাহিতোর ভিত্তি গঠনে তিনটি ধারার পরিচয় পাওয়। যায়। 

প্রথমটি হচ্ছে কেন্টীয় ঘ! কিছুট। উপেক্ষিত, দ্বিতীয়টি হচ্ছে আংলো-স্যাক্সন ঘ। 

প্রথমে উপেক্ষিত কিন্তু পরে প্রবলীকাত এবং তৃতীয়টি হচ্ছে ফ্রাঙ্কো-নমান যার 

স্থত্রপাত হয়েছে নর্মান বিজয়ের পর । আংলো'-্তাক্সন সাহিতা চারটি প্রধান 

পাওলিপি সংকলনের মধ্যেই সীমাবচ্ছ, যেগুলি বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত এবং 

ধেগুলির সংকলনকা আনুমানিক ১০০১ ত্রীষ্টাৰ। এইগ্তলি হচ্ছে : (১) সীডমন 

বা জ্ুনিয়াল পাগুলিপি যা বোডলিয়ান গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে, বিষয়বস্ত কৰি 

সীভমলের রচনাবলী । (২) কোডেক্স এল্সোনিয়েন্সিস বা এক্সটার বুক ষ! এক্সটারি 

ক্যাথেড়াল গ্রন্থ।'গারে রক্ষিত আছে। এই পাগুলিপিটি ওই গ্রন্থাগারে জম 
দিয়েছিলেন বিশপ লিওফ্রিক একাদশ শতকে, এবং আশ্চ্ষের বিষয়, এই 



ছক৪ প্রাচীন বিশ্সাছিত্য 

পাতুলিপির কথ! ১৮২৬ শীট পর্যন্ত কার্ধত অজাত ছিল। এর ব্যিয়বন্ত হচ্ছে 
কয়েকটি ধর্মমূলক কবিতা, যেগুলি কিছুটা প্যাগান এবং কিছুটা প্রত্ীয় ভাবধায়ায় 

অভ্প্রাণিত, কিছু শাস্ত্রীয় বচন, ইত্যাদি। (৩) ভারসেজি বুক হা উত্তর 

ইতালীর ভারসেন্লি গ্রন্থাগার থেকে পাওয়া গেছে ১৮৩২ খ্রীষ্টাবে। এই রচনা- 
গুলি হচ্ছে প্রধানত ধর্মীয় কবিতা ও সাধুজীবনী। (৪) বেওয়াল্ফ কোডেক 

পাগুলিপি ঘ! বুটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত ( এ/১৫ সংখ্যক) এবং ষাতে আছে 

বেওয়াল্ফ-গাথা সমেত জুডিথ নামক একটি কাব্যগ্রন্থ এবং কয়েকটি খণ্ড 

কবিতা । এগুলি ছাড় বিভিন্ন স্থত্র থেকে প্রাপ্ত আরও কিছু রচনা আযাংলো- 
স্যাক্ন সাহিত্যকে সম্পূর্ণ করেছে। 

৫॥ বেওয়াল্ক, 

যে বেওয়াল্ফ. (250%%1/) গাথা থেকে ইংরাজী সাহিত্যের উদ্ভব ধরা 

হয় ত! কিন্থ ইংলগ্ডের জাতীয় জীবনকে প্রতিফলিত করে না। বর্তমানে যে 

আকারে ও যে বিষয়বন্ততে বেওয়াল্ফ, গাথা পাওয়া যায়, মূল কাহিনী কিন্ত 
ওঁর চেয়ে পুরাতন ধার উত্তৰ পদ্য এড ভার-প্রথমাংশে বণিত বলডারের ৪ 
স্বিপভাগের কাহিনী থেকে । টিউটন পুরাণ অন্ুষায়ী দেবকুলের কলংক লোকির 
চক্রান্ে দেবতা বলভারের 'অকালমৃত্র সংবাদ শুনে দেবরাঞ্ ওডিন জানতে 
চেয়েছিলেন এই মৃত্যুর প্রতিশোধ কে নেবে। প্রতিশোধ নিয়েছিল ওভিনের 
পুত্রবো অথবা বাও, যার জন্ম হয়েছিল রিগার গর্ভে । এই বাও একটি 

নেকড়েবাঘ ( উল্ফ,, ওয়াল্ক২) মেরেছিল, যে অন্য তার নাম বাওয়াল্ফ, 
(বেতয়াল্ক,)। এখান থেকেই বেওয়াল্ফ, কাহিনীসমূহের সৃষ্টি হয়েছে। 

কালক্রমে এই পৌরাণিক বেওয়াল্কই রক্রমাংসের মানুষ বে ওয়াল্ফে কপাস্তরিত 
হয়| আমাদের 'মালোচা বোওয়াল্ফ, গাটশ দেশের জনৈক সামন্ত। 

হ্বোখগার খন ডেনমার্কের সম্াট তখন জ্েপ্ডেল নামক একটি নরদঁক 
রাক্ষপ প্রতাহ রাঘ্ে রাজসভায় প্রবেশ করে ধাকে সামনে পেত তাকেই 
খেয়ে ফেলত। কোন অগ দিয়েই তাকে আঘাত করা ঘেত না। ফলে 
মঙ্াট বড়ই কে দিনযাপন করছিলেন। এই রাক্ষম হচ্ছে আাবেল-হস্ত 
কেনের জ্ঞাতি। এখানে কোন খ্রীষ্টান অস্থলেখক বাইবেলের কাহিনী ঢুকিয়ে 
দিয়েছেন। কেন ও আবেল আদম ও ইভের ছুই পুত্র, একজন কধিজীবী 
অপরজন পগুপালক । 



ইউরোগীক্ব লাহিত্যের উদ্ভব |. 

ডেনমার্কের হখন এই বিপদ তখন তার পরিজ্রাতা হয়ে এলেন বেওয়াল্ফ৬ 
সে যুগের ধিনি ছিলেন সবচেয়ে শক্তিমান ব্যক্তি । রাক্ষস ছ্রেণ্ডেল ও তার থা, 
ছুইজনকেই বেওয়াল্ফ, বধ করলেন। সম্রাট ভ্রোথগার তাঁকে প্রচুর সম্মান ও 
উপহারে ভূষিত করজেন। নিজের দেশে ফিরে গিয়ে বেওয়াল্ফ, তার সম্রাট 
হাইগেলাককে প্রাণ্ড সমুদয় উপহার সমর্পণ করলেন। রানী হাইগিভকে তিনি 
দিলেন একটি স্ন্দর পরিচ্ছদ ও তিনটি মূল্যবান অশ্ব । বেওয়াল্্ফের বীরত্বের 
কাহিনী শুনে প্রীতিলাভ করে রাজা হাইগেলাক তাকে একটি লোনার তরবারি, 
একটি জমিদারি এবং রাঁজপুত্রের সমতুল্য মর্ধাদা অর্পণ করলেন। 

ফ্রিসীয় এবং ছুণদের সঙ্গে যুদ্ধে রাজা হাইগেলাক মারা যান, কিন্ত শেষ 
পর্যস্ত বেওয়াল্ফ, তাদের পরাঁজিত ও বিতাড়িত করতে সক্ষম হন, এবং নাবালক 

রাজপুত্র হেয়ারড্রেডের রক্ষক হিসাবে কাজ চালিয়ে ান। পরে ঘখন এই তরুণ 

রাজপুত্র এয়ানমুণ্ড নামক এক কুচক্রীর হাতে নিহত হয়, বেওয়াল্ফ, সেই হত্যার 
প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। এরপর রাণী হাইগিডের অন্করোধে তিনি সিংহাসন 

গ্রহণ করেন এবং তাকে বিবাহ করেন। 

পঞ্চাশ বছর বেওয়াল্ফ, রাঙ্জত্ব করেছিলেন। তব রাঙ্তত্বের শেষের দিকে 
একটি ভয়াল ড্রাগন ত্রাসের স্ষ্ি করেছিল। বুদ্ধ বেওয়াল্ফ. মাত্র বারোজন সঙ্গী 
নিয়ে এই ড্রাগনকে বধ করতে যান। এদের মধ্যে এগারো জনই ভয় পেকে 
পালিয়ে আসে, শুধু ভিগলাফ নামক একজন বরাবর তাঁর সঙ্গে ছিল। একা 

বেওয়াল্ফ, এই ড্রাগনটিকে বধ করেন, কিন্তু সেই যুদ্ধেই তার মৃত্যু হয়। সারা 
দেশের লোকই তার জন্য শোক করেছিল, কেননা তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা 
সাহসী, শক্তিমান, দয়ালু এবং মহাহ্ুভব ।৯ 

৬॥ কেন্টীয় পুরাণ £ মাবিনোগিয়ন, ইত্যাদি 
কেন্টীয় সংস্কৃতির কিছু পরিচয় ইতিমধ্যেই পাওয়! গেছে। কেপ্টীয় 

পুরাণ সাহিত্য স্ববিস্তুত এবং ভাতে নান! ধারার সমন্বয় হয়েছে। আয়ল্যা্ড 

১। বেগুয়াল্ফের আধুনিক ইংরাজী অনুবাদ করেছেন ক্লার্ক হল (3. 018 7911) 

এবং রেম (0. 17. 1605, ১৯৫১) ও রাইট (10, ৬৮186, ১৯৫৭, ১৯৫৯); পদ্ঘান্ুবাদ £ 

বোন্ (0. 8০77৫ ১৯৪৫) এবং মরগান (5, 7107880১৯৫২) উদিশ শতকের অন্থবা ঃ 
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নন (১৯২১ )। 

ধু 



৬ প্রাচীন বিশ্বনাহিতা 

অঞ্চলের গেলীয় এঁতিহ অনুধাম্বী আদিতে তিনটি দেববংশ পরপর রাজদ্ব 
কঙ্জেছিল। প্রথম ছুটির নাষ যথাক্রমে পার্ধোলন এবং নেষেদ, ধার! সন্তবত্ত 
প্রাকৃ-কেণ্ট এতিহ্বের, এবং তৃতীয়টির নাম তুয়াহ-দায়ে-ফোন্নান, অর্থাৎ দেবী 
দক বংশ যাতে হুয়াদা, দগড্া, ব্রিজিৎ, এজাস, মিদার, ওগ য়া, বদৰ, প্রভৃতি 
বিখ্যাত দেবতারা জন্মেছিলেন। দেবী দশ্থুর প্রতিহস্থিনী আরও একজন 
যাতৃদ্দেবী ছিলেন দমন ধার গর্ভে ফোমর অর্থাৎ দৈত্যরা জন্মেছিল, যাদের মধ্যে 
প্রধান ছিল একচক্ষ বালোর, ইণ্ডেখ, এলাধান, ব্রেস প্রভৃতি । গেলীর় পুরাণ 
এই দ্েবাহ্র যুদ্ধের ইতিহাস যেখানে হুর্ঘদেবতা! সুঘের নেতৃত্বে দৈত্যরা নিষৃল 
হয়ে যায়। এই .দবকাহিনী ছাভা কেন্টীয় পুরাণের অনেকটা অংশ জুড়ে 
আছে কুচলাইন-কাহিনীচক্র, যার বিষয়বস্ত নায়ক কুচুলাইনের বীরস্বপূর্ণ 
কার্ধকলাপ এবং অস্তিম ব্যর্থতা । তার চরিত্র এবং কাহিনীগুলি হেরাক্কেস, 
সিট, সিয়েগফ্রিট, বেওয়াল্ফ, প্রতৃতিকে ম্বরণ করিয়ে দেয়। কুচুলাইন-চক্র 
ছাড়া আছে ফিন ও ফেনীয়গণেব কাহিনী । ম্বর্গের দেববাজ পদ নিয়ে 
দেবগণের মধ্যে ছন্দের হ্ত্রি হলে দেবতা মিদার ফিন-ম্যাক-কাউল নামক 
একজন বীর মাগ্থষের পাহা্যে জয়ী হন। এই ফিন ও ঠার ব'শধরদের 
বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপ নিয়ে ফেনী কাহিনীচক্র গড়ে উঠেছিল। এই 
ফেনীয়দেরই একজন, ধার নাম ওপসয়ান, তাকে নিয়ে আরও একটি কাহিনীচক্র 
গড়ে ওঠে, ঘাতে প্যাগান এঁতিহের এই বীরকে খ্রীষ্টায় আদশের পরিপ্রেক্ষিতে 
উপস্থাপিত করাব প্রচেষ্টা হয়েছে। বুটেন অঞ্চলের প্রচলিত পুরাণে তিনটি 
দেবব"শের পরচয় আছে- আদি মাতৃদেবী ভনের বংশ, ঠাব পুত্র আকাশের 
দেবতা লুডের বংশ এব" সমুদ্রদেবতা লিয়ের বংশ | লুডের পুত্র ইংলগ্ের 
বর্তমান সেণ্ট পল গীর্জাটি পূর্বে লুভের মন্দির ছিল) গুইনকে নিয়ে পূথকৃ 
কাহিনীচক্র রচিত হয়েছে। দেবতা লিরেব যে নিনুদগ্দিভাব কা/হনীচক 
জিওষ্রে বর্ণনা করেছেন তা অবলম্বনেই শেক্সপীয়ার কিং-লিয়াৰ নাটকটি রচনা 
করেন। লিসেস্টারের (লির-সেস্টার ) নদীতটে দেবতা লিরের জনপ্রতি- 
কথিত মমাধি আবিষ্কৃত হয়েছে । রাঙ্গা আর্থারেব কাহিমীচ' গেলীয় ও বৃটিশ 
উভয় পুরাণেই বর্ষান, ধা আমর! একটি পৃথক অশ্রচ্ছেদে আপোঁচন। করব ।১ 

১। কুচুলাইন সংক্রান্ত কাহিনীগুলির রচনাকাল সং্তম থেকে একাদশ শতক, প্রতিবিধিত্বদূলক 
শস্থ হচ্ছে 22৮ 85 ০%9718%4$ লিরের কাহিবীচক নিয়ে লেখা হয়েছিল 0.4/684% 
4০4976 ; বাড়া উল্লেখযোগা 5০5) 7180৫ 8101410618০ (যাক দ' খোর পৃ), [গাও 
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ওয়েলসের পশ্চিমাঞ্চলে সাইভারওয়াইডেও, ( 055৯5085৩8 ) নামক 
মৌখিক রচনার একটি ট্রাভিশন গড়ে উঠেছিল। এই সব মৌখিক রচনাগুলিই 
কালক্রমে যাবিনোগিক়ন (1£515700$01 ) গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। মাবিনোগিয়নের 

রচনাকাল একাদশ থেকে চতুর্দশ শতক, সঙ্কলকদের নাম অজ্ঞাত। এতে 

মোট এগারোটি কাহিনী আছে, যে-গুলির মধ্যে পিউইল, ব্রানওয়েন, মানা- 
উইদান এবং মাথ অত্স্ত প্রাচীন যুগের এতিহ্বাহী। পিউইল ও মানাউইদানের 
কাহিনী প্রাচীন বাদুবিশ্বাম অবলম্বনে গড়ে উঠেছে এবং বিভিন্ন কৌতুকাবহ 
ঘটনায় সেগুলি ভরপুর । ব্রানওয়েনের কাহিনীর বিষয়বস্ত একজন ব্যভিচারী 
ও একজন ব্যতিচারিণীর শাস্তি। এই কার্হনীর নায়ক-নায়িকারা হচ্ছে 
দেবদেবী। মাবিনোগিয়নের অপরাপর কাহিনীগুলির মধ্যে কুলহেচ, এবং 
অল্ওয়েন 'আর্থারীয় কাহিনীচক্র অবলম্বনে রচিত, এবং লুনেদ (যা 7752 ০/ 
8786 779415161% নামে বিশেষ পরিচিত ) গেরাইস্ত,, পেরেধিওৰ প্রড়ৃতি যর্দিও 

খুবই পুরাতন যুগের এতিহ্াবাহী, মাবিনোগিয়নে ষে আকারে সেগুলি উপস্থাপিত 
হয়েছে, তা কিন্ধ ফরাসী সত্তর থেকে নেওয়া! 1১ 

8791 (ব্রানের সমুদ্রধাত্রা, মাবিলোগিয়ন ভর), 79০77701ত62:02775 ( এটায়েনের অভিনার ), 

নিরিলন0 646৫1 2 752277277 (আরলাগের জাতীর বীরদের বৃত্তাস্ত ), 716287561 087415 

€ বিজয়সম্মহর কাহিনী, দেবতাদের ধুগ থেকে হ্ট শতক পর্যন্ত ইতিহাস ), 1001700 (5474 

€ ছন্দে রচিত পুরাণ, স্বাদশ শতক ), 42821195572 :522710207 এবং 0207 207 2874 

(দেববংশ, ফিন ও ফেনীয়গণ, ওসিয়ানচত্র, ইত্যাদি, দ্বাহশ-ভ্য়োদশ শতক )। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগা 

যে, গেলীয় রচনার আ দ্বতম নিদর্শন 0871 লিপিতে রচিত কিছু লেখমালা (চতুর্থ-পঞ্চম শতক)। 

রষ্টুব ৯.5. 06 9180900, 06156 1:81879181658756562 €( ১৯২৯); ৫ 15080300, 

1015 06100 11908767061 (১৯৩৫ ) 7 2 হও 00501]15, 22719 1758 ভ্রাতত5 

274 47491701089 (১৯৪৬) 7 চি 80161, 776 11757 27221610% (১৯৪৭) ১ 2. 1010100, 

12019 17157) 116604816 ( ১৯৪৮ )। 

১। মাবিনোগিয়নই ওয়েলসীয় গদ্ভরচনার আদ্িতম নিদর্শন নয়। 0০777645 17287168 

প্রন্থে রক্ষিত »** বীষ্টাঞ্জে রচিত জ্যোতিবিদর্যার উপর চব্বিশ লাইন বচনাকেই আদি ওয়েলসীয় গল্ভ 

হিসাবে ধর! হয়। দ্বাদশ শতকে রচিত হিউয়েলদ্দার অ'*নসযুহের কথাও এন্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য 

যেস্তুলি পয়ে 91202 8০০৮ ০ 0/17% প্রচ্ছে স্থান পেয়েছে । আর্থারীয় কাহিনীগুলি ছাড়াও 
অয়োষশ ও চডুর্দশ শতকে পার্বতী ঘ্বেশ বৃটেন থেকে মাক্সেন, লুড ও লেভলিসের কাহিনীগুলি, 
ফ্যাটিন থেকে ইমাগো-মুদ্দি (1015 8৫৫), সাধুজীবনীসমূহ, যনম(উখের 'বুটনছের ইতিহাস 

প্রভৃতি এবং ফরালী থেকে সাজ দ্য রোল ওয়েলসীয় ভাষায় অনুদিত হয়েছিল । মাবিনোগি্বনের 
রচলাগুজি ধ্যানে 78)86 2০০ ০/ /771607 এবং 8৪৫ 2০০৫ 0 76825 প্রস্থদবয়ে রক্ষিত 

হ্াছে। 
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৭॥ জআর্থারীস্ম কাছিনীচক্র 
কেন্টীয় পুরাণে রাজা আর্থার একটি সমন্তা, একথ। পণ্ডিতের] বলে থাকেন 

লগ্তবত আর্থার ছিলেন ছু্জন, দেবতা আর্থার ও মানুষ আর্থার । এই ছুটি চরিজ 
একসঙ্গে মিশে গেছে । আর্থারের গোলটেবিল একদিকে যেমন গেলীয় 

কাছিনীয় ফিন ও ফেনীয়দের কথ। ম্মরণ করিয়ে দেয়, অপরদিকে তেমনই 
গইভিয়ন সংক্রান্ত বুটিশ কাহিনীগুলির গ্রভাবও আর্থারীয় উপকথাগুলির মধ্যে 

বিস্তমান। আর্থার, তার স্ত্রী ওইনহিউভার (গুইনভের) এবং তার ভাগ্নে মেড 
( মোরভ্রেড.) প্রভৃতির প্রেমকাহিনীগুলি ফিন, তার স্ত্রী গাইন এবং ভাগ্নে 

ভায়ারমায়েটের কথ স্মরণ করিয়ে দেয়। জনশ্রুতি অনুযায়ী আর্থারের মৃত্যু 
হয়নি, তিনি মহাষাত্রা করেছিলেন এভিয়ন স্বীপের উদ্দেস্টরে। অনুরূপ কাহিনী 
ফিন ও ফেনীয়দের সম্পর্কেও বিগ্বমান। 

আর্থারের গোলটেবিল সম্ভবত কোন দেবাদিদেৰকে ঘিরে অপর দেবতাদের 

চক্রের অন্ুস্করণে গড়ে উঠেছে। তার নাইটদের কার্যকলাপের সঙ্গে প্রাচীন 

দেবগণের ক্রিয়াকলাপের মিল পাওয়া যায়। আর্থারচক্রের উজ্জল জ্যোতিষ্ক 

ছিলেন মিরডিন যিনি পরব নর্মান-ফ্রেঞ্চ রোমান্সগগুলিতে মেলিন নামে 
পরিচিত । তার স্ত্রী এলেন ওয়েল্স্ কাহিনীতে স্বপরিচিতা। মেলিন চরিক্রে 
গেলীয় দেবতা৷ লুঘ এবং বুটিশ দেবতা লিউ-র প্রভাব আছে। কথিত আছে, 

মেলিন শেষজীবনে বন্দী হয়েছিলেন আকাশে । এ থেকেই বোঝা যায়, তিনি 

সর্যেরই একটি মানবীয় কল্পনা । আর্থানচক্রের আর একটি ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন 
কাই বা সার কে, সম্ভবত ধিনি ছিলেন অগ্নির প্রতিকূপ। অপর একজন, ধার 

নাম মার্চ, সম্ভবত ফোমর মোর্বের চরিত্রের অন্করণে গড়ে উঠেছেন। মার্চের 

শৃকরসম্পদ আর্থার অপহবণ করেছিলেন, যেমন গুইডিয়ন অপহরণ করেছিলেন 
প্রাইদেরীর শৃকরসম্পদ। আর্থারের সী গুইনহিউভারের সঙ্গে তার ভাগ্নে 
মেভরট বা মোরড্রেডের প্রেম পববর্তী কালের সাহিত্যের উপজীব্য হয়েছে। 
এই নিয়ে উভয়ের যে যুঙ্ধ হয় তাব ফলে আর্থার মৃতকল্প হয়েছিলেন। 

বৃটেনের জাতীয় বীর হিসাবে মার্ধারের প্রতিষ্টা! তার বীরত্বপূর্ণ কার্ধবলাপের 

গুন্ত। বুটেনেয় তেরটি মৌলিক সম্পদ উদ্ধার, জাতি ভ্রাতা কুলহচের বধ্প্রাপ্ধি 

নিয় দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধ, আয়র্প্যাণ্ড বিজয়, গ্রভৃতি কার্য তাকে একটি বিশেষ 

অর্ধাধার আসন দিয়েছে । বৃটেনে গ্রষটধর্মের গ্রচারকেয়া আর্থার-কাহিনীর আশ্রয় 
নিয়েছিলেন। আর্থারকে ত্রষ্টের একনিষ্ঠ সেবক হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে, 
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এবং হোলি গ্রেল বা গ্রীষ্টের পবিজর শেষ ভোল্সনপাত্রের অনুসন্ধান কার্ধরূপ 
একটি কাহিনী আর্থারের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই পাত্র অনুসন্ধানের 
সন্ত আর্থারের নাইটরা আযাভভেঞ্চার করেছিলেন, কিন্ত এই আ্যাভভেকারের 
নায়করা-_লার পেল্লাস, সার বোরস, সার পাসিভাল, মার গালাহাড, প্রভৃতি-_ 
আসলে পরিবতিত-চরিঞ্জ দেবতা ভিন্ন আর কিছুই নয়।  . 

তবে আর্থার চরিত্রে কিছুটা এঁতিহাসিকতাও থাকতে পারে। ইংলগ্ডের 

ধিনি আদি লোকায়ত এতিহামিক সেই জিওফ্রে অফ মনমাউথ তার গ্রন্থের 

দুটি খণ্ডে আর্থার সন্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এখানে বল! হয়েছে ষে আর্থার 
আয়গ্যাণ্ড, আইসন্যাণ্ড, গথল্যাণ্ড এবং আরকেনি দখল করেছিলেন, এ ছাড়া 

নরওয়ে, ভাকিয়। (ভেনমার্ক ?), একুইটাইন ও গলদেশে নিজ প্রতৃত্ব বিস্তার 
করেছিলেন । তিনি আযাংলো1-প্যাক্সন, পিক্ট, ও স্কটদের উপর জয়লাভ করেন। 

রোম সম্রাটও তার নিকট পরাঙ্জিত হন। কিন্তু এরপর জিওফ্রের বর্ণনা 

পৌরাণিকধর্মী হয়ে গছে। মরণাপন্ন আহত হয়ে আর্থার যখন এভিয়ন দ্বীপে 
যাজ। করেন তখন তাঁর উত্তরাধিকারী হন ক্যাডোরের পুজ্জ কর্নোয়ালের 
ডিউক কনস্টান্টাইন। কিন্তু আর্থারের ভাগ্নে মোরড্রেভ তাকে সিংহাসনচাত 
করে নিজে রাজ] হন, এবং আর্থারের স্ত্রীকে বিবাহ করেন। অবশ্য এর 

প্রতিশোধ আর্থার নিয়েছিলেন কন্বুলার যুদ্ধে, যেখানে সকলেই মারা ঘায়, 
আর্থারও বাদ যাননি। জিওফ্রে আর্ধারকে খ্রীপ্টীয় সপ্তম শতকে স্বান 

দিয়েছেন। 

পরবর্তী কালে গাইমার নামক একজন আযাংলো-নর্সান কবি আর্থার- 

কাহিনীকে ফরাসী কবিতায় রূপান্তুরিত করেন। তিনি দেখিয়েছেন ষে আর্থার 

তার বিজয়সযূহের পরে সকল রাজাদের নিয়ে কায়েরলোন শহরে একটি 
বৈঠক করেন। এই কাহিনীর মধোই বিখ্যাত আর্থার ও গোলটেবিলের 

কাহিনীচক্রের একটি বাশুব ভিত্তি পাঁওয়! ষায়। ওয়াণ্টার ম্যাপ, ধিনি ছিলেন 

নর্ধান্ ও ওয়েল্স্ রক্কের সংমিশ্রণ, আর্থারীয় কাহিনী এবং হোলি গ্রেলের 
কাহিনীকে সমন্বিত করেন। তার রচিত তিনটি কাহিনী--'পবিভ্র পাত্রের 
অনুসন্ধান", 'লাব্সেলট' এবং “আর্থারের মৃত্যু'-_-অবশ্ত তার নিজস্ব নৈতিক 
মতবাদিসমূ্ের ভিত্তিতে রচিত। ফরাসী সাহিত্যে আর্থারীয় কাহিনীচক্রকে 
ধারা রচনার বিষয়ব্স্ত হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন তাদের মধ্যে ছৃক্গনের নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য "০889৮ ৫, 47875476 এবং 167%%-এর লেখক 



৩১০ প্রাচীন বিশ্বসাঁহিতঃ 

ছু বোরে এবং কেতিয়' দ্য সোয় ফিনি আর্থারীয় কাহিনী অবলম্বনে পাঁচটি এ 
জিখেছিলেন। শেষোক্তের 'পানিভাল' বা 'হোলি গ্রেলের অহ্সন্ধান'-এর 
বিষয়বস্ত নামেই ব্যক্ত । হোলি গ্রেল বলতে সচরাচর বোঝায় ত্বী্-ব্যবহাত 

শেষ ভোজনপাত্র, কিন্ত আদিতে নিশ্চয়ই তা বোঝাত না।৯ 

আর্থারের যে বারোজন নাইটের মধ্যে পাচজন এই অনুসন্ধানে ব্রতী 

হয়েছিলেন তার] হচ্ছেন ল্যান্সেলট, পাপিভাল, গাওয়াইন, বোহোরট এবং 
গালাহাভ, ধাদের মধো গালাহাভই শেষ পর্যস্ত তা উদ্ধার করতে পেরেছিলেন । 

পাপিভালের কাহিনী ক্রেতিয়' কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন বল! যায় না। 

শ্ত্জ হিসাবে ভিনি তার পৃষ্ঠপোষক ফিলিধি দ্য আল্সেসের নাম করেছেন। 
পািভালের জন্মাবার আগেই ঠার পিতা নিহত হণ, এবং তার মা তাকে 

নির্জন অরণ্যে মান্য করেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাপিভাল রূপে গুণে 

অদ্থিতীয় হয়ে ওঠেন এবং আথারের সভায় উপস্থিত হয়ে তার নাইটদের চালে 

করেন। আর্থারের শক্র রেড নাইটে তিনি সরাসরি দ্বন্বযুদ্ধে নিহত করেন। 

কিন্থ পাপিভাল তখনও নাইটত্বে অভিষিক্ত হননি, সেজন্য নিজেকে প্রস্তত 

কর:ছলেন স্বাত্র, এবং সেই প্রস্তিপর্বে তাকে একট ব্রত মেনে চলতে হত ঘা 

হচ্ছে কোন কিছুতে অযথা কৌতুহল প্রকাশ ন। কর।। একদা একটি নির্জন 

অরণ্যে তিনি একটি খঞ্র ব্যন্িকে আবঘার করেন ৪ তার আমন্ত্রণ গ্রহণ 

করেন। খাবার টেবিলে তিনি দেখেন যে সেই খঞ্জ ব্যক্তিটি একটি কোচে 

অণ্শায়িত এবং তার চারদিকে একটি অদ্ভুত মিছিল, ধার পুরোভাগে একজন 

স্কোয়ার (শিক্ষানবীশ নাইট) একটি রক্তাক্ত তরবারি সঙ্ক, তার পিছনে বাতিদ্দান 

হাতে কয়েকটি মহলা, তাদের পিছনে একটি শ্রন্দরী বণ যাব হাতে একটি 

উচ্দল ভোজনপাত্র যা থেকে আলোক বিচ্ছরিত হচ্ছে, তার পিছনে বাতিদান 

হাতে আরও কয়েকটি মহিল1। কিন্ধু অনাবশ্বক কৌতুহল প্রকাশের নিষেধ 

থাকায় পাগিভাল কিছুই জিজ্ঞাম! করলেন না, ঘদিও মিছিলটি বারবার খাওয়া 

আসা করল। পরদিন ওই দুর্গের একজন মঠিল। তাকে তিরস্বার করে বললেন 

যে যদি তিনি এ বিষয়ে কিছুমাত্র কৌতুহল গ্রকাশ করতেন তালে ওই খঙ্ 

দুর্গাধিপতি আরোগ্যলাভ করতেন, এবং দুর্গের এতগুলি মহিলা ।বধবা হুত ন]। 

ওই পাঅটিই সেই বিখ্যাত হোলি গ্রেল ধা বারো বছর ধরে ওই দুর্গে রক্ষিত 

১1 জারান কবি ৬/০1/৬৪১ ৬০০ [5০0১6 0820 তার 204187/21-4 ৪জ1]শকে একটি 

পাখরক্পে ক্ন। করেছেন বা নিশ্চন্বই ফোন পুরাতন বিখাসের স্মারক । 



ইউরোপীয় লাহিত্যের উদ্ভব ৩১২ 

ছিল ঘা পাপিভাল পরে শুনেছিলেন এক সাধুর কাছে। পাপিভাল জীবনে 
আর ওই দুর্গ ধু'জে পাননি। 

হোলি গ্রেলের কাহিনীকে ছু বোরে। উপস্থাপিত করেছেন অন্তভাবে। 
ক্রেতিয়'র কাহিনীতে েখানে প্যাগান প্রভাব বেশি, ছু বোরে। সেখানে 

তরী্তীয় এতিহের উপরেই জোর বেশি দিয়েছেন। তাঁর আরিমাথের জোসেফ 
এবং মেলিন দুটি রচনাতেই শ্রীর্ঠীয় আদর্শের অন্তপ্রবেশ খুবই তীব্র। তার 
কাছে প্রীষ্টের শেষ ভোজন ঘা আরিমাথের জোসেফ তাঁকে উৎসর্গ করেছিলেন, 

এই পাত্রটি সেই এভিহ্াবাহী এবং আমলে তা ঈশ্বরের করুণারই প্রতীক । 
পাসিভাল তা পাননি তাঁর হটকারী প্ররুতির জন্য, বোহোরট এবং গাওয়াইন 

তা! পাননি তাদের আম্মন্তরিতা এবং ঈশ্ববের প্রতি আন্তগত্যের অভাবের জনক, 

ল্যান্সেলট তা পাননি 'ঠার লাম্পট্যের জন্য, কিন্তু গালাহাড তা পেয়েছিলেন 

তার চরিত্রের পবিত্রতার জন্য । বীর হওয়া সত্বেও তার পূর্ববর্তীর1 নাইটোচিত 
প্রতিটি সদ্গুণ্রে অধিকারী দিলেন না। 

ল্যান্দেলটের কাহুনীর গথম উল্লেখ পায়! যায জ্রেতিয়ার ৫7429186 ৪ 

৫ 07276116 গ্রন্থে । জিওফ্রের বুটনদের ইতিহাস বা ওয়েসের রোমা দ্য ক্র'তে 

বিখাত লান্সেলাৎ ছু'লাক (778069108 ০01 ৪ 7,8৮9 )-এর কাহিনী 

একেবারেই অন্ুপস্থিত। ক্রেতিয়র বক্তব্য অনুষায়ী ল্যান্সেলট ছিলেন 

বেনোয়ার রাজা বানের পুত্র এবং বিখ্যাত সার গালাহাডের পিতা । তার 

পিতার মুত্যুর পর তাকে তার ম। জনৈকা পরীব জিম্মায় রেখে দেন, যে তাকে 

একটি অন্তু ধরনের হদেব ধারে মাচিষ করেছিল যেখানে বাস করত শুধু দশ 
হাজার কুমারী । সাবালক হবাব পর ল্যান্সেলট রাজা আর্থারের সভায় 

আসেন এবং শীঘ্বই নিজ রুতিত্বে আর্বারীয় নাইটদের অগ্রগণ্য হন। 

জাহৃকরছ্ধের হাত থেকে সুন্দরী গুইনভেরকে উদ্ধার করা তার জীবনের একটি 

উল্লেখষোঁগ্য ঘটনা । পরব্তা কালে তার পুত্র গালাহাডের কৃতিত্বে তিনি চাঁপা 

পড়ে যান। হোলি গেল অনুসন্ধানের কাহিনীর সঙ্গে তিনিও যুক্ত, কিন্তু তার 
ছার! তা খুজে পাওয়া সম্ভবপর হয়নি। ক্রোতয়'র ল্যাংন্সঙ্গট-কাহিনী সম্ভবত 

মেলওয়াঁসের ভিতা গিক্ডে (77846 ৫81296 থেকে নেওয়া যেখানে গইনভের 

উদ্ধারের কাহিনী আছে। আবারীয় কাহিনীচক্রের অংশ হলেও ল্যান্দেলটের 
কাহিনীগুলি স্বতঙ্থুত অর্জন করেছে। 

লার গাওয়াইনের কাছিনীচক্রের একটি অবলম্বনে চতুর্দশ শতকের ইংর়াজীতে 



৩১২ প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য 
একটি কাব্য রচিত হয়েছিল যার নাষ 938৮ 088608% জাচ উড (ঝা 
974 | রাজা আর্থার যখন তার নাইটদের নিয়ে বড়দিন পালন করছিলেন, 
গ্রীন নাইট নামক একটি দৈত্য সেখানে কুঠার হাতে প্রবেশ করে তা দিয়ে তার 
নিজের শিরশ্ছেদ করানোর অনুরোধ করে এই শর্তে ঘে, যে তার শিরশ্ছেদ করবে, 

এক বছর পরে তাকে তার হাতে মাথা দিতে হবে। মর্ধাদা রক্ষার জন্ত সার- 

গাওয়াইন তার শিরশ্ছেদ করলেন, গ্রীন নাইট তার কাটা মাথাটিকে আবার 
যথাস্থানে বসিয়ে বেরিয়ে গেল। পরের বছর সার গাওয়াইন তার দেশে হাজির 

হলে দৈত্য তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করল। তাকে প্রলুন্ধ করার চেষ্টায় বার্থ 

হয়ে ওই দৈত্যের পত্বী তাকে একটি সবুজ সিক্কের উপর সোনা-বসানে। 
মালা উপহার দিল যার গুণে সার গাওয়াইন পূব চুক্তি অনুযায়ী দৈত্যের 

কুঠারের সম্ম্ধীন হয়ে অনাহত রয়ে গেলেন। পরে জান! গেল সমগ্র 

ব্যাপারটি আর্থার এবং তার অনুগত নাইটদের পরীক্ষা করার জন্ত। 

স্পেন্সারের ফেয়ারী কুইনের একটি কাহিনীর উপর বর্তমান কাব্যটির প্রভাব 

আছে। 

আর্থারীয় কাহিনীচক্র পশ্লিম ইউবোপের প্রায় সকল ভাষার সাহিত্যেই 

স্থান করে নিয়েছে। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যেই স্পেনীয় ও পতুগীজ সাহিত্যে 

'জার্থার ছাড়াও মেলিন, পাপিভাল, এব" হোলি গ্রেলেব নানা কিংবদন্তী 

গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। ডাচ সাহিত্যে কোনিঙ্গ আতু্র বোয়েক রাঙ্গা 
আর্থারের কাহিনী, ষে গ্রন্থের লেখকের নাম লোদাভিয়া ফান ফেপ্টহেম এবং 
এই কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে কফরালী স্তর থেকে । এছাডা ডাচ রোমা ফান 

আন্সেলোৎ ল্যান্সেলট-কাহিনীচক্র অবলম্বনে রচিত, ষে গ্রন্থের কেপ্টীয় অন্প্রেরণা 
সহজেই উপলব্ধি কর! যায়। ডাচ সাহিত্যে হোলি গ্রেলের কাহিনী লিপিবদ্ধ 

করেছিলেন ইয়াকোব ফান মায়েপাস্ত। মেলিনের কাহিনী অবলঙ্কনে তিনি 
রচন। করেছিলেন মেরিলিগ্নস্ বোয়েক । এটি দু বোরের রচনার অন্কবাদ, 
রচনাকাল ১২৬১ খ্রীষ্টান্দ। বৃটেনের পৌরাণিক ইতিহাসের পক্ষেও গ্রন্থটি 
সৃজ্যবান। জার্যান কবি ভোল্ফ্রামের পাসিৎফাল-এর কথা আ.গই উদ্লিখিত্ত 

হয়েছে। এছাড়। হাইনরিখ ফন টুলিন 708 77০%ত (১২২০ ত্র; ) নাষক 

একটি কাব্য রচনা করেন যার বিষয়বন্ত গ্রেল অন্থসঙ্ধান, নায়ক গাওয়াইন। 
ল্যান্দেলট কাহিনীচক্র নিয়ে মধ্য-জার্মান ভাষায় রচিত হয়েছিল লান্তসেলেট 
€ ১১৮৫ উঃ), রচয়িতা ৎসাটৎসিখোঁফেন | কেপ্টীয় মাবিনোগিয়নের অন্তর্গত 
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7088 আও 0৮ আর্থারীয় কাহিনীচক্র অবলম্বনে রচিত। ০0%৬% 
টিভি 11065 (71028 01 676 7০608 )১ 065$% এবং ০529-এর 

কাহিনীগুলি ক্রেতিয়'র 776 076166, 77৫0 ও 28০60-এরও বিবয়বন্ত। 

ত্রয়োদশ: শতকের ৃচনায় লায়ামন নামক জনৈক লেখক ওয়াশ রচিত ক্র 

ফরাসী (আযাংলো-নর্শান) ভাষা থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। 
জিওফ্রের গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত এই গ্রন্থে বুটনদের কথা, কেপ্টীম্ম কাহিনীচক্র, 
বিশেষ করে আর্থারের কাহিনীসমূহ, বণিত হয়েছে। অনুবাদক লায়ামন 
ছিলেন জার্মান বংশোদ্ভুত, এবং তার অন্থবাদ যূলকে বিশ্বস্তভাবেই অন্থদরণ 
করেছে।* 

৮॥ আলেকজাগ্ডার চক্র 

ম্যাসিডনীয় দিখিজয়ী বীর আলেকজাগ্ারকে কেন্দ্র করে ইউরোপীয়- 

সাহিত্যে অসংখ্য কাহিনীর হষ্টি হয়েছে। শুধু ইউরোপীয় সাহিত্যেই নব 

১। ভ্রয়োক্ষশ শতকে পাসিভাল ও ততপরবতা নাইটদ্ের কাহিনী সম্বলিত 27125285 

সালোরির মারফৎ ইংলণ্ডে মাসে । ম্যালোরির নায়ক অবশ্য গালাহাড,। এই প্রসঙ্গে ইংরাজী 

50 ৮652526112০ 041175-এর কথাগ ম্মর্তবা, বা লিংকন কাথেডীল লাইব্রেরীর থনটন 

পাওুলিপিত্ে রক্ষিত আছে। 7216554ঘ$-এর ইংরাজী অনুবাদ £ 5. £৮৪:73 (১৮৯৮৮ 

১৯১*); শালাহাড কাহিনীচক্র £ 028৫গত 261 5577 07291, সম্পাদনা 4. 7080019115৫ 

(১৯২৩, ১৯৪৯), ইংরাজী অনুবাদ 0.1. ৬/০৩৫০০। ( ১৮৯৩) ও 2. চা 21006 (১৯৩৪৫): 

এক্ষেতে ড্র 2. 0. 501000610176 0818016 6155077 07 20710741201 207797০25, আট- 

খণ্ড ১৯*৯-১৬ এবং 5. ৬179৬] সম্পাদিত 7276 2715 ০06 2%07ম25 (81019 (১৯৪৭) ; 

জিওকফ্রের মেলিন, লম্পাদন। ]. 128৮ (১৯২৫) 7 15 7101 2০ 171 278. সম্পাদনা ]. 

চা891৩ ১৯৩৬, গুরুত্বপূর্ণ তৃূমিকাসহ নুতন মুদপ ১৯৫৪ ; গাওয়াইন কাহিনীচক্ত ১108 20576, 

সম্পাদনা চা. ৩০৮০1] (১৮৫২), ইংরাজী অনুবাদ 7... ভত৪১07, 517 02215 28 ঠ৫ 

312৭ 0250৫ (১৯৪ )। সমগ্র আর্থার কাহিনীচক্রের জনক 2. 5. [-০০5215 সম্পাদিত 
18167817107 15821210816 1185 71570154425 0১৯৫৯) দ্রষ্টুবা। সাধিক ধারণার জন্য 

আলফেড নাটের বিখ্যাত .1486744 01152 77109) 0797. ক্রসের (1. 1). 310০০) 276 

911107০174৫ 21178াঞা। 0750, দুই খণ্ড ১৯২৩-২৪$ ). 5, 0, 718010০৮, 186 

46887412579 12156019 08708 (১৯৫০) এবং হিং হু) 20560৮67274 471887 

147:2141 (৮ 017071068 (১৯০৬) জষ্টষ্য । ছু বোরোর 7০57 ৭ 21771076 অবলম্নে 

উইংরাজীতে একটি কাব্য রচিত হয়েছিল চতুরর্শ শতকে ৷ লায়ামনের 9৮৫এর সম্পাছনা করেছেন 
ই, 2458855 ( ১৮৪৭ )। ] 



৬১৪ প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য 

প্রাচ্যদেশীয় সাহিত্যেও। বিভিন্ন অলৌকিক কাহিনীর নায়কন্ব তার উপর 
অপিত হয়েছে, এমনকি ধর্মীয়, ও দীর্শনিক আনর্শ প্রচারের ক্ষেঞ্জেও" 
লেখকেরা আলেকজাগারের চরিত্রকেই বেছে নিয়েছেন । এখানে একটি হিক্র 
আখ্যানের উল্লেখ করা চলতে পারে যেখানে ধলা হয়েছে যে দিখিজয়ী 
আলেকজাগ্ডার স্বর্গের দরজা পর্যস্ত হাজির হয়েছিলেন, এবং স্বর্গের ধিনি রক্ষক 

তিনি তাকে একটি মানুষের মাথার খুলি উপহার দিয়েছিলেন। জনৈক 
সাধুর পরামর্শে আলেকজাপ্ডার ওই খুলিটিকে তার ভাগারের সমস্ত সোন! দিয়ে 
ওজন করেন, কিন্তু খুলিটি তার চেয়ে ভারী ছিল। রহশ্যটি ব্যাখা! করে 

সাধু তাঁকে বলেন, ওই খুলির গর্তগুলি অর্থাৎ চোখ, কান, নাক, ইত্যাদি ইন্িয়- 

সমূহ মানুষের অন্তহীন বাসনার আকর, কাজেই ভোগ্যবস্ত যতই চাপাঁনো যান্ত 

নাকেন তা দিয়ে কামনা-বাসনার ওই গুজনকে অতিক্রম করা যাবে না। 

অতংপর সাধুর পরামর্শে খুলিটির নাক, কান, চোখ, মৃখ, ইত্যাদি মাটি দিয়ে 
বন্ধ করে দেওয়া হল, অথাৎ ইন্দিয়ের তারগুলে রুদ্ধকর] হল এবং ভারপর 

একটা সামান্য পাথরও ভুলাদণ্ডে ৪ই খুলির চেয়ে বেশি 'ভারী হল। এই রকম 
বন্ধ কাহিনী আলেজাগারের উপর আরোপ করা হয়েছে । তিব্র, আরবীয় ও 

ও পারসিক মাহিত্যে আলেকজা গার একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, ধাকে নিয়ে অনেক 

কাহিনী লেখা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে আলেকক্ঞাগ্ডার ভারতবর্ষে 
হাজির থাকা সকেও কোন ভারতীয় কাহিনীতে আলেকজা গারের ক্ষীণতম 

উল্লেখ নেই । কিন্তু মঙ্জার বিষয় হচ্ছে এই যে আলেকচ্ঞাগ্ডার সম্পকিত 

ইউরোপীয় কাহিনীতে ভারতের, বিশেষ করে ভারতীয় সামুদের সঙ্গে 
'অলেকজ্জাগডারের কগোপকথন, বিশেষে করে উল্লিখিত হয়েছে। 

আলেকজাগারের অভিঘানকালে যে-সব লেখক তার সঙ্গে গিয়েছিলেন 
তাদের প্রদত্ত বর্ণনা অন্থসরণ করে পূর্ববত্তখ ঘুগের গ্রীক ও রোষক লেখকের 

তার জন্ভিযানের সত্যকার ইতিহাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন ধার নিদর্শন 
পাওয়া যায় আরিয়ান, জাহিন, কুসিয়োল রুফোস, প্রটার্ক প্রভৃতির রচনায়। 

কিন্ত পাশাপাশি আলেকজ্গাগ্ডার সম্পকিত গালগল্পের সনাও হয়েছিল এবং 

পরবতা কালে এই ধারাটিই অধিকতর পুষ্ট হয়েছিল। এই ধরনের লেখার প্রথম 
হত্পাত করেন মিশরবাসী জনৈক গ্রীক আগুমানিক ২১১ ্রীষ্টপূবাষে। মূল 

রচনার্টি বিলুপ্ত হয়েছে কিন্তু বিভিন্ন ভাষায় তার খেয়াল-খুনীত অন্যাদের 

অভাব নেই। পরবতী কালে আরও গালগঞ্জ ছড়ান কাযেন্ছেনেন মাসক 



ইউরোপীয় সাহিতোর উত্তব ৩১৫ 

জনৈক গ্রীক লেখক শ্বায় গ্রন্থের নাম 578560154758017276 29761 
ল্যাটিন খ্রীষটায় চতুর্থ শতকে জুলিমুস ভালেরিউস আলেকজাগ্ার সম্পকিত চলতি 
কাহিনীগুলি সঙ্কলন করেন তার 828 068/.6 418207274 150220%65 গ্রন্থে, 

ষে গ্রন্থটির আর্মেনীয় ও সিরীয় ভাবান্বাদ হম যথাক্রমে পঞ্চম ও সঞ্চম শতকে । 

উক্ত গ্রন্থাটিকে অবলম্বন করে একাদশ শতকে নেপল্সের লিও ল্যার্টিনে 

110110620০6 761010740 416.9601% 21007£ রচনা করেন। গতিয়েরের 

4121017778 দ্বাদশ শতকের রচনা । এটির ম্পেনীয় অন্বার্দ 167০ ৫2 

41864707ত প্রকাশিত হয় ত্রয়োদশ শতকে । আইসল্যা গীয় ভাষায় গ্রন্থটির 

অন্রবাণ? করেন 13570 ০0৪৭70$ মধ্য-ডাচ ভাষায় 8০০0 8০ 115671506 

(41810%08 06০816% ) এবং জার্খান ভাষায় 01770) ৬০010 15501060108 98 | 

প্রাচীন ইংরাজীতে সম্রাট আলফ্রেডের অনূদিত এরোসিয়াসের পরথিবীর 

ইতিহাসে আলেকজাপারের কাহিনী পায়! ঘায়। খ্রাশ্ীয় দশম শতকেই 
আংলো-স্যান্সান 'ভাবায় 80171510916 4180%617% লা টিন থেকে অনদ্বিত হয় । 

এই গ্রন্থটিতে আরিস্টোটল এবং দিন্দিমুস নামক জনৈক ভারতীয় সাধুর সঙ্গে 

আলেকজ্জাগ্ডাতের কথোপকথন বণিত হযেছে । মধ্য-আইরিশে গ্রস্থটির অন্রবাদ 

ঘটেছিল একাদশ শতকে । আযাংলে।-নর্ধান (ইংলগ্ের ফরাসী ) ভাষায় ছাদশ 

শতকে আলেকজাগ্ডাবের কাহিনী কেন্টেব টমাস রচিত 7০ 7300 22 19518 

07:1656 গ্রন্থের ব্ষয়বন্ত হয়েছে । গ্রন্থটি পরে পুনলিখিত হয় ১২৭৫ 

শ্ীষ্াছে 00150 41:788%067 নামে | ছাদশ শতকেই ফরাসী ভাষায় বেসান্সর 

আলাব্রশ 71200% 0 416167676 রচনা করেছিলেন। ওই একই সময়ে 

[8701970 19 1১০৮ লিখেছিলেন 41678%7। নামক একটি কাব্য আলেকজাগার 

সংক্রান্ত কাহিনীসযৃহ অবলগ্ধনে । গতিয়েরের রচনার অহ্থবাদ ছাড়াও স্পেনীয় 
ভাষায় রচিত হয়েছিল 41125601776 ও জার়ান ভাষায় 41677257156 1 

ইতালীয় ভাষায় আলেকজ্ঞাগ্ডাবের কাহিনীসমূহ রচিত হয় চতুদশ শতকে । 
স্বইভীম্ম ভাষাতেও 79598041515 নাষক গ্রন্থের পরিচয় মেলে। 

গেলীয় সাহিত্যে আলেকজাগ্ডার সংক্রান্ত কাহিনীসমূহ নিয়ে রঠিত হয়েছিল 
7০604 2০ ব য় বিজয়। স্বচ ভাষায় উইণ্ট,নের আযাণ্ু, রচনা! কবেছিলেন 
18%8% 97 4156705%, আনুমানিক ১৪২০ ্রীষ্টাকে। পশ্চিম শ্লীভীয় পরিবারের 
পোল ভাষাতেও আলেকজাগারের কাহিনী বর্তমান। চেক ভাষায় ১৩১৯ 

্ষ্টাবে চাঁতিলোনের ওয়াণ্টার 4143080140 রচনা করেছিলেন । চতুর্দশ শতকের 



৩১৬ প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য 

ইংরাজী সাহিত্যে আলেকজাপার নামক একটি রোমানদের কিছু খণ্ডিত অংশ 
পাওয়া গেছে।১ 

৯৪ রোমাকা ও কীত্তিগাথাসমূহ 

শুধু আর্থারীয় কাহিনীই নয়, কেন্টীয় স্তর থেকে আরও অনেক কাহিনী 
ইউরোপীয় সাহিত্যে গ্রবেশলাভ করেছে। ফরাশী _ত্রিত্তা (778810%, 

7%18170%) কাবাটির বিষয়বন্থ রেতিয়' কেন্টীয় কাহিনী থেকেই সংগ্রহ 

করেছিলেন। ফরাসী ত্রিন্তার একটি অনুবাদ আইলদল্যাণ্তীয় সাহিত্যে বর্তমান 
ধার নাষ ত্রিস্তান-সাগা। এই কাহিনীটিই আবার জার্খান কবি আইলহার্ট 

ফন ওবেগে এবং গোটফ্রিয্েড এবং আযাংলো-নর্মান কবি টমাস নিজেদের রচনায় 

ব্যবহার করেছেন। স্পেনীয় সাহিত্যেও তরিস্তানের কাহিনী বর্তমান, যা ফরাসী 

থেকে অনুদিত হয়েছিল ত্রয়োদশ শতকে । তিস্তান ছিল কনোয়ালের রাজা 

মার্কের ভ্রাতুপ্পত্র এবং সে মোরহোল্ৎ নামক একজন দৈত্যকে, যে ছিল 
আয়ল্যাণ্ডের রাজা, পরাজিত করে। কিন্তু যুদ্ধে ভীষণ আহত হয়ে তাকে 
চিকিৎসার জন্ত ওই দৈত্যেরই ভগ্রী ইসেউল্তের কাছে যেতে হয়। ইসেউল্তের 
সঙ্গে রাজা মার্কের বিবাহ হবার কথা ছিল, তাই তাকে ত্রিস্তানের সঙ্গেই 

কন্দোয়ালে পাঠালো হয় । কিন্ধু পথে জ্রিস্তানের সঙ্গে ইসেউল্তের ভালবাসার 
স্ক্্পাত ঘটে আর তারই ফলে ত্রিস্তানের জীবনে ছুর্যোগ নেমে আমে এবং সে 

বৃুটানীতে পলায়ন করে। ঘটনাচক্রে সে সেখানকার রাজকন্ঠাকে বিবাহ 
করতে বাধ্য হয়। পরে আর একটি যুদ্ধে ত্রিন্তান মারাত্মকভাবে আহত 

হলে ইসেউল্ং ব্যন্ত হয়ে তার সেবার জন্য আসে, কিন্ত ত্রিশ্থানের ঈর্ধাকাতর 
পত্বী ইচ্ছা করেই তাকে উল্টো খবর দেয়, যার ফলে জিন্ান ভগ্রহাদক্ে 
প্রাণত্যাগ করে এবং সেই শোকে ইসেউল্ৎ-ও ত্রিল্তানের মৃতদেহে পাশে 

আব্মহত্যা করে। 

একটু ভিন্ন স্বরের আযাডভেঞ্চারধর্মী একটি বিখ্যাত ফরাসী রোমান্সের নাম 
480985885৫৫ 760116 । এটি অংশত গছ্যে এবং অংশত পদে বিখিত, 

১। প্রঃ চি, 2, 81880050251 06 £৮76 212567061০0 91208207 (১৯২৯): & 

0, 786 7164,2/51 7814545827 (১৭৫৯ )1 কালেছেনেসের ( 256040-081165058058 ) 

হোন 212521477212871 সম্পান। করেন ৬. 22010 (১৯২৬) 27574 

48/৫2ত-র সম্পাদনা করেছেন /, 9০৫: (১৯৫৩) 



ইউরোপীয় সাহিত্য উদ্ভব ৩১৯. 

রচনাকাল অযোধশ শতক | 4%288988 জনৈক কাউন্টের পুত এবং 11£65462 

একজন সারাসেন জীতদাপী। উভয়ের প্রেমের সম্পর্ক প্রকাশিত হলে দুজনকেই 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কারারদ্ধ কর! হয়। শেষ পর্বস্ত উভয়েই কারাগার থেকে 
পলায়ন করে নান৷ প্রতিকূল পরিবেশ অতিক্রম করে একসঙ্গে মিলিত হর। 

পরে জানা যায় যে [1919%69 ক্রীতদাসী হলেও আসলে রাঙ্জকন্যা। তখন 

তাদের বিবাহ হতে আর কোন বাধা হয়নি। একই কাহিনী 71০6 4৫ 

78191071684" নামক কাব্যেরও বিষয়বস্ত, শুধু পাত্র ও পাত্রী স্থান বদল 
করেছে। 10125 স্পেনের জনৈক মারাসেন রাজার পুত্র, 7918001162092 

জনৈক সথংশজাত খ্রীষ্টানের কন্ত। | ডাচ সাহিত্যে দিয়েত্রিক ফান আম্সেনেদ্ 
ওই একই কাহিনী অবলম্বনে রচনা করেন ফ্লোরিস এস্ডে ব্রান্পফ্লোয়ের | 

জার্যান ভাষাতেও ১১২০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লোরিস উন্ট ব্রান্দ্ফ্লুর লিখিত হয়েছিল ।১ 

বোকাচিওর ফিলোকোলোর ( রচন! ১৩৩৬ ) কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখঘোগা | 

রোষান্স পর্যায়ের অপরাপর রচনার মধ্যে ফরাসী 0%01281756 2৫722167166 

বা পালার্ষের উইলিয়ামের কথ! উল্লেখঘোগ্য, যেখানে জনৈক সিসিলীয় 

রাজপুত্রের অলৌকিক অভিষানসমূহের কথ। বণিত আছে। এটি আগাগোড়া 

ছন্দে রচিত। এরপর আসছে জা রেন'] রচিত 77" 728০0%/16 এবং মারী ছ-স্া 

(দ্বাদশ শতক ) রচিত 748 ( ই"রাজী 49) সমূহ যেগুলি প্রাচীন বিখ্যাত 

ছোট ছোট কাহিনী অবলম্বনে রচিত। শেষোক শ্রেণীর রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হচ্ছে 7:00] (একজন দরিদ্র নাইটের প্রেমে সাফল্য লাভের কাহিনী ), 

£/,৫৮০ ( এক ব্যক্তি ও তার ছুই স্ত্রীকে কেন্দ্র করে হাশ্যরসাজ্মক কাহিনী ), 

07০976/01 ( তরিস্তান কা্হনীচক্রের অন্তর্গত একটি উপকাহিনী ), 7,27%8480 

(১৬* লাইনের একটি আখ্যানযূলক প্রেমের কবিতা ) ইত্যাদি। এইগুলি 

এবং সামগ্রিকভাবে প্রচলিত পশ্চিম ইউরোপীর রোমান্সগুলি শুধু ফরামী 

১। জিন্তানের জঙ্ক ভব 005085, 201795৫৫272 ( সম্পাদন! 1. 859161, ২ খণ্ড 

১৯০২-০৫ ), ঠ6100, 29770 ৫2 7750৮ (সম্পাদনা ছু 0:50 ১৯০৩১ ৫ ) 0৫৭ 

১৯৩৯ )) ছু, 10856028465 5871 16 গাতনেো (১৯৩৫ )। ফ্লোরে ও ব্রান্সেকুরের 

সম্পাদন! করেছেন 1. 2618) (১৯৩৭), ভ, আম (১৯৩৭), ঘি 29৪5 (১৯৬৮) । 

ইরারী অনুযাদ £. [504 ; আধুনিক করাসী অন্ুবাহ 0. 111০58এ6। 280৫558 €৫ 

71798%84-র অম্পান। করেছেন ছ. ৬/, 8০:৫)110 (১৯১৯) এবং 21900 2089৬ - 

€ ৯৯২৫, ১৯৩৪ )। 



- উজ প্রাচীন বিশ্বলাহিত্য 

সাহিত্যেকেই নয়, ইতালীয় স্পেনীস্ব ও পতি সাহিত্যকে রীতিমত গ্রভাবিত, 
করেছিল।১ 
স্কযাগ্িনেতীয় সুত্র থেকে অনূদিত ছুটি ফরাসী রোমান্স অবলছ্বনে প্রাচীন 

ইংরাজ্বীতে ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে রচিত হয়েছিল হাভেলক ও হর্ন। 

হাভেলকের কাহিনী নিয়রূপ£ ইংলগ্ডের রাজ। আথেল্ভোল্ডের বন্ধ! 
গোল্ডবুর তার পিতার মৃত্যুর পর কর্োয়ালের আলের কাছে প্রতিপালিত হয়। 
কিন্ত তার পিতৃব্য নিজেই সিংহাসন-মভিলাধী হয়ে হাভেলক নামক পরিচয়হীন 

এক ব্যক্তির সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহ দিয়ে নিজের সিংহাসনের পথ পরিষণার করে 

নেয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে প্রকাশ পায় ষে হাভেলক ডেনমার্কের এক রাজপুত্র ষে 

শত্রুর ষড়যন্ত্রে দেশছাড়া। পরে সে হত্রাজ্য উদ্ধার করতে সমর্থ হয় এবং 

পড়ীর পিতব্যকেও পরাস্ত করে সি'হাসনের সত্যকারের উন্তরাধকারিণীর 

অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। হনের কাহিনী এর পরবতী ঘটনাপযৃত অবলগ্থনে 

রচিত হয়েছে । হন ছিলেন হ্বাতেলক ও গোল্ভবুরের পুত্র যার সংঘাতময় 

জীবন এবং রাজকণ্য| রাইমেন্হিলডের সঙ্ষে পরিণদ্নের কাহিনী এই রোমান্সটির 

বিষয়বন্ত।২ 

১1 আর্দ ইতালীয় সাহিতা, বিশেষ করে ইতালীয় গন্চ সাহিতা, ছিল প্রার-ফরামী ভাধাম় 

লিখিত, যার পরিডয় পিয়া বার £7066 0 12594৮6, ভেরোনার নিকোশলা রচিত 2156 ৫৫ 

17277761876, রাফায়েল মামার! রচিত 2181107 ৫284৮766 এবং 2665 21 2 8/64-এর 

বিভিন্ন লংস্করণ থেকে ৷ 77756270 17602721970) 29018 77077045 29807 21 0৫5275, 1540. 

12666. 06725500010 2. 2170077 01161% (কুড়িটি বীরগাথার লক্কলন ), 0678 4107501 

(বারোটি নী£তদূলক উপাখান ) প্রন্থতত আর্দ ইতালীয় রচনাসমূহ গ্রশ্ঠাক্ষতাবে করালী শৃত্র থেকে 
অনুধিত। প্রোভিল্সাল লাভার 24176, 00111574412 82176 এবং 8127477 2৫ 

(00%02184 কাধত করাসং বোনান্স সাহিতোর ভিন্ন সম্বরণ য্িও আদ প্রোছেলাল উপন্যান গুলি, 

যেগুলি কবিতার রচিভ, ক্তস্থ নৈশিষ্টোর দাবি করতে পারে। শেষোক্ত প্রেমীর রচনার মধো 

02542 0195 (একজন ম্বাসী তার স্ত্রীর প্রাক্তন প্রেমিক সেজে তার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে 
নাল। ঘটনার পর কিন্ডাবে স্ত্রীর গ্রচণ্ড প্রহার থেয়ে পালিয়ে আসবে সেই বস্বান্ত ): 41880 ৫6 
(051095565 রচিত 710%93 261177284। (একটি পোতাপাখি কর্তৃক তাঁর মালিকের প্রণসকার্ধে 

সহায়তা), এবং 6127650-র (একজন পিখিল-্চরিত্র নারীর লন্দেধপ্রবণ শ্বামীকে এড়িয়ে 
গোপন অভিস'রের কাহিনী, মোট ৮,*** লাইন পাওয়| গেছে, রচনাকাল ১২৩৭ হী) কথ 
উল্লেখযোগ্য | সম্পেনীয় রোমান্স সাহতেোর মধো উল্লেখযেগা ফানান মানা রচিত 19 
02811790276, এ ছাড়া কোয়া ছু লোবের। কেপ্টীর কাছিনীসমূ্ নুতন করে লিখেছিলেন 
1712215 28 02414 প্রন্থে। উভয়েই চতুর্দশ শতকের যাচ্গুষ | 

২1 হ্যানেলক, সম্পাদন! ৬/. ৬৬ 9568০ ১৯০২ হলের জন্য অষ্বা ১০2 ৩ 
38656, 57205765501 72719 21781157, ১৯১৫, প্রথম খণ্ড। 
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একাদশ শতক থেকে ফরাসী সাহিত্যে একটি নৃতন ধারার সুত্পাতি ঘটে 
বিখ্যাত সাজ ভ্ভ রোল? (রোলার গান ) রচিত হবার পর থেকে । এই নৃতন 
খারাটির নাম 072%80% 26 2686 বা কীতিগাথা, রচনাকাল একাদশ থেকে 
পঞ্চদশ শতক। এই পর্যায়ের ৮*টি রচনার নির্শন পাওয়া গেছে, প্রাপ্ত 
বচনাগুলির লাইন-সংখ্যা তিন লক্ষেরও বেশি । 072%80% 06 068/৫-এর 

নিখুত সংজ্ঞা দেওয়া একটু কষ্টসাধ্য ব্যাপার । গান্তে? পারি-র মতে 64845 বা 
এঁতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে রচিত সঙ্গীতকে 072780% 2৫ 068 বলা চলতে 

পারে। পেশাদার চারণ বা 50%016%-র1 আদিতে এগুলি গেয়ে বেড়াতেন। 
তখন ভাষা! ও ছন্দের কোন নিদিষ্ট নিয়মকানুন অনুসরণ করা হত না। 
পরবতা কালে অবশ্থ দশটি সিলেব ল-এ বিভক্ত ছন্দে এবং কয়েকটি লাইন নিয়ে 
গঠিত ন্যবকে (11843) এইগুলি রচন! করার রীতি গড়ে উঠেছিল। লেখক 
বেশির ভাগ অজ্ঞাতনামা । 

01150 26 96846 মূলত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত-_-068/6 21 ?6$ যা 

শাপামান কাহিনীচক্র অবলম্বনে রচিত, 08546 26 0%51104674 যা অরেন্ের 

উইলিয়ম সংক্রান্ত কাহিনীচক্র অবলম্থনে রচিত এবং [5186 2686 ষ। 

কার্পোভিপিয়ন পরিবারের (শাপামান এই বংশের ) বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী 
ব্যারনদের কাহিনীচক্র অবলম্বনে রচিত। দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনাগুলির মধ্যে 

উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আইমিরি সন্তানদের বিদায়, আলিসী এবং রায়েনোয়ার্, 

যেগুলি দক্ষিণাঞ্চলের বীরদের কীতিকলাপ অবলম্বনে রচিত। তৃতীয় শ্রেণীর 

রচনাগুলির মধ্যে - যেগুলি উত্তরাঞ্চলের বিদ্রোহী ব্যারনদের কাহিনী অবলম্বনে 

রচিত-_ছুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, পাব্রিমে লা ছুচেমে এবং আইমনের চার পুত্র! 
উপরি-উক্ত তিনটি শ্রেণী ছাড়া স্বাধীন রচন! হিসাবে পাওয়া যায় গি ছ্য বুর্গোনে 
এবং আনসেই দ্য কারযাজ। 

26816 0 70$ পর্যায়ে শালামানকে কেন্দ্র করে মোট সাতটি কাহিনীচক্র 

স্থান পেয়েছে । প্রথমটিতে শার্লামানের মায়ের জীবনকথা থেকে শুরু করে 

শার্পামানের জন্ম পর্যস্ত ঘটনাবলী বিবৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ছুটি রচনার নাম 
উল্লেখযোগ্য, বেরা এবং আস্প্রেমে, যেগুলির রচনাকাল দ্বাদশ শতক। 

দ্বিতীয় কাহিনীচক্কটি শার্লামান ও তার প্রতিহ্বন্বী ওগিয়েরের বাল্যক্ীবনের 
ব্ঘটনাসযূহ অবলম্বনে গড়ে উঠেছে। তৃতীয় কাহিনীচক্রের বিষয়বন্ত হচ্ছে 

বিজ্ঞোহী সামস্বদের সঙ্গে শার্পামানের যুদ্ধ এবং এই পর্যায়ের রচনাবলী হচ্ছে 
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গিরার্ড ঘ্ ভেনে এবং ওগিয়ের, যে-গুপির রচনাকাল অন্লোদশ শতক । চতুর্থ 
কাছিনীচক্রের বিষয়্বস্ত হচ্ছে শার্লামান ও পূর্বদবেশ, এবং এই বিষয়ে রচিন্ত 
প্রধানতম গ্রন্থটির নাম জেরুজালেমে তীর্থযাত্রা, রচনাকাল দ্বাদশ শতক । 

পঞ্চম কাহিনীচক্রটি হচ্ছে শার্শামানের স্পেন অভিযানের পূর্ববর্তা ঘটনা" 
সমূহ । এই পর্যায়ের ব্খ্যাত রচনাগুলি হচ্ছে আইগয়ে', ফিয়েরাব্রা এবং 

ওতিনাল। 

ষষ্ঠ কাহিনীচক্রটি হচ্ছে শার্লামানের বিখ্যাত স্পেনীয় বৃদ্ধ, বা অবলঘনে 
রচিত হয়েছে সাজ স্য রোল।। শালামান ৭৭৮ শ্রীষ্াকে স্পেন আক্রমণ 

করেছিলেন, কিন্তু রাইন অঞ্চলের স্তাক্সনদের বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে যখন তিনি 

প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন সৈন্যবাহিনীর একটা বড় অংশ পিছিয়ে পড়ে মূল 
দলটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ষায় এবং সেই অবস্থায় পিরিনীজ অঞ্চলের বাস্ক 

উপজাতিদের হ্বারা তারা শোচনীয়ভাবে নিহত হয়। নায়ক রোল? শালামানের 

বিখ্যাত অন্ুচর ও বন্ধু। আপ্রাণ লডাই-এব পব যখন সে মরণাপক্ন অবস্থায় 

উপনীত হল তখন নে শিঙা বাজিয়ে শাল্লামানের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা 
কবল। সেই ধ্বনি শুনে শার্ণামান উদ্ধিগ্ন হলেন, কিন্তু তার সঙ্গীর। তাকে ভূল 

বোঝাল ৷ এইটাই হচ্ছে কাহিনীর মূল কাঠামে!, কিন্তু এর মধ্যে আরও অজস্র 
কাহিনী মাছে । আদি গ্রন্থটি একাদশ শতকে চার হাজার লাইনে লেখা 

হয়েছিল | এই রোলার গান পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের মব ভাষাতেই অনৃষ্দিত 
হয়েছিল, যেওুলির মধ্যে জার্সান রোলাগুসলিয়েড বিখ্যাত। আইসল্যাণ্তীয় 
ভাষায় রচিত কার্লামাগস্রম সাগা অর্থাৎ শার্লামানের কাহিনীও এই প্রসঙ্গে 

উল্লেখযোগ্য | দান্তের কমেদিয়া-তেও রোলার উল্লেখ আছে। সপ্তম কাহিনীচক্রটি 
শার্লামানের মৃত্যুর কাহিনীকে অবলম্বন করে রচিত।১ 

ফরাসী সাহিত্যের মত প্রোভেন্সাল সাহিতো ও 07,0%50% ৫ 3685 পর্যায়ের 

কাব্যসাহিত্য গড়ে উঠেছিল ছাদশ ও জয়োদশ শতকে | এই শ্রেণীর কাব্যগ্রন্থের 

যধ্যে সবাগ্রে উল্লেখযোগ্য 064 2 13208880108, যা চান্স মাটেল এবং তার 

সামস্ত রুশিলোর জ্েরার্দের সংঘাতের কাহিনীকে কেন্ত্র করে বচিত্ক হয়েছিল। 

১) 05085789015 46 0650-এর জন্য 03. £8118-এর 17851072. 12061484842 (08216. 

ঢ086 € ১৮৬৫) ভষ্ট্বা | 070780626 8011974-এর ইংয়াজী গন্ানুযাহ করেছেন 

[85048 (১৯০৪), গ্ভামুবাধ করেছেন &, ৬/%১ এবং দা, 55006 (১৮৯৫) এবং 

(০. 7106068 € ১৯১৯ )। 
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এই ধরনের আরও ছুটি কাব্যগ্রন্থের নাম 49767 ৪ 74%7%% এবং 19৫] ৩ 

1841০ । আত্তিয়োখ দুর্গ অবয়োধের কাহিনী অবলম্বনে রচিত একটি কাব্যগ্রন্থের 
মোট ৭** লাইন পাওয়া গেছে ঘা বিখ্যাত স্পেনীয় সন্কলন 76 0৫ 
(00175014815 26 07770৮-এ স্থান পেয়েছে । এটি আসলে আল্বিগেন্- 

সিরান্দের বিরুদ্ধে একটি ক্রুসেভের কাহিনী যা ১২১৩ থেকে ১২১৮-র মধ্যে 

ঘটেছিল।১ 

ম্পেনীয় সাহিত্যের আদি গ্রন্থ 2০670 26 %০ 688) যা! একটি মহাকাব্য- 

রূপে বিবেচিত, রদরিগো দিয়াজ গ্য ভিভর নামক একজন এঁতিহাসিক পুরুষের 
( ১*৪০-১*৯৯ শ্্ীঃ) কীতিকলাপ অবলম্বনে রচিত। এই রচনাটির মোট 
৩,৭৪০টি লাইন পাওয়! গেছে। রদরিগোর চলতি নাম সিদি বা সিদ, জাভীয় 
বীর হিসাবে ধিনি পরবর্তী কালেরও বহু কাহিনীর নায়ক হয়েছেন (120%025920168 

যার ১৭টি লাইন পাওয়া গেছে, রচনাকাল তয়োদশ শতক, 0217407 ৫৫ 

77৫7500, সিদ-এর প্রথম যৌবনের কাহিনীসমূহ, রচনাকাল চতুর্দশ শতক, 
ইত্যাদি )। আলোচ্য মহাঁকাব্যটি তিনটি অংশে ৰিভক্ত, রচনাকাল একাদশ 
শতকের শেষাংশ ।২ এছাড়। ত্রয়োদশ শতকের 78707 2080122-এর কথাও 

উল্লেখধোঁগ্য ঘা একটি হারিয়ে-যাওয়া পুনলিখিত মহাকাব্য, ব্ষিয়বস্ত জনৈক 

কাউণ্টের বীরত্বপূর্ণ কার্কলাপ ঘিনি শক্রর হাত থেকে কাস্তাইলের স্বাধীনতা) 
পুনরুদ্ধার করেছিলেন। মূল কাহিনীটি দশম শতকের এবং রচয্বিতারা 
এটিকে তিনশে! বছর ধরে মুখে মুখে আবতিত করাতে সমর্থ হয়েছিলেন। 
জয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে পোতু'গীজ সাহিত্যে ?০9%056?0 নামক এক- 

ধরনের কীতিগাথ! রচনার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল । এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে 
উল্লেখষোগ্য আল্্ফোনসো৷ গিরেল্দেস রচিত 2০679 ৫৫ 8০:০0 2৫ 8০11৫০ 

বা সালোদোর যুদ্ধের কবিতা । এইটিই প্রথম পোতুগিজ জাতীয় মহাকাব্য, 
রচনাকাল ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্ব। 

ক্রনান্বুর এবং মাল্ডন জ্যাংলো-স্যাক্সন যুদ্ধকাব্যের ছুটি বিশেষ নিদর্শন। 
প্রথম কবিতাটিতে বণিত হয়েছে একটি বিরাট যুদ্ধজয়ের কাহিনী, ওয়েসেক্স ও 

১। দ্রেং 10 17185611, 010558091 াতারানাত 07220288486 (১৯২৮) । 

২। জং ভি 1%6030665 7155605 ০0 ৩2958 1045186 ( ১৯৩১ )১ ঞ& প্র, ৩, 

8611, 0251018475 [জো (১৬৩১) 0৮ তে, 27620208160 576 97857 

202 (১৯৭১ )। 
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গু২হ প্রণচীন বিখধাছিত্য 

মাপিয়ার সর্ট এখেলস্টান ও তীর ভাই এ্রভগয়ার্ড কিভাবে ০৩৭ খ্রীষ্টাব্দে 
কলান্বুযের যুদ্ধে ্ বটদের পরাজিত করলেন সেই কাহিনী। প্রথম কয়েকটি 
স্তবকে যুদ্ধের কারণ, তারপর আসল বুদ্ধের বৃত্তাস্ত এবং বুদ্ধাস্তিক রণক্ষেত্রের 
দৃশ্য ধাপে ধাপে বণিত হয়েছে। পক্ষাস্তরে, মাল্ভনে বণিত হয়েছে একটি জাতীয় 
পরাজয়ের কাহিনী । এই কবিতাটির লাইনের সংখ্যা ৩২৫, এবং ক্রনান্বুরের 
মত এই কাহিনীর কবির নামও অজ্ঞাত। বিষয়বস্ত হচ্ছে নর্থমেনদের 

€ সম্ভবত স্কট বা আইরিশ) হাতে শ্াক্পনদের পরাজয় এবং তাদের নেতা 

বাইটনোটের গৌরবময় মৃত্যু । এই কবিতাটিকে অনেকে সাজ' ছা রোলার সঙ্গে 
তুলনা! করেন।* 

১০॥ শাসুন্তসি দাবিথ॥ আর্মেনীয় ও জজীয় বীরগাথাসমৃ 

পূর্ব-ইউরোপের ভাষাসমূহের মধ্যে আর্মেনীয় সাহিত্য অত্যস্থ প্রাচীন ঘার 
উতদ্তবের কাল খ্ীসটীয় চতুর্থ শতক | মূলত খ্রীষটীয় ধর্মষাঙ্রকদের প্রচেষ্টায় আর্মেনীয় 
সহ অপরাপর পূর্ব-ইউরোপীয় দেশগুলির আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ 
ঘটে, যা আমর পরে দেখব ।২ 

প্রাকৃ-হরী্টায় এঁতিহ আর্েনিয়া ও জিয়া উভয় দেশের সাহিত্যেই বর্তমান, 
যার বিষয়বন্ত ছিল অনুষ্ঠানগীতি, মহাকাবা, বীরগাথ! ও নাটক। কিন্তু 

এই প্রাক-ই্া্ায় সাহিত্যের অধিকাংশই খ্্ীয় প্রচারক ও পুরোহিতের 


